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Forord

uddannelsessystemet skal udvikle en evalueringskultur, der involverer alle 
uddannelsernes parter, elever, studerende og professionelle aktører, i de for-
skellige former for evalueringer. ligeledes skal både ledelse og lærere inddrages 
i udvikling af handleplaner for og dokumentation af organisationsudvikling, 
didaktik og læringsresultater. det betyder, at der i dag eksisterer interne og 
eksterne evalueringsprocedurer, test og prøver, evalueringssamtaler og -ske-
maer i alle formater, pisa-undersøgelser og selvevalueringer. de konventio-
nelle evalueringsformer udfordres, og nye evalueringsstrategier og -redskaber 
udvikles.
 Bogen fremstiller evalueringsstrategierne og deres referencer til pæda-
gogik, psykologi og sociologi. analyserne favner spektret fra de klassiske 
eksamenstraditioner til de nye evalueringstraditioner orienteret mod proces/
produktevaluering, kvalitetsudvikling og innovation. Herigennem skærpes 
det empiriske og analytiske blik for den moderne evalueringskultur og dens 
spændingsfelter. spændingsfeltet må stedse iagttages som et dilemma for 
aktørerne, der befinder sig midt imellem vurdering, bedømmelse, kontrol 
og selvrefleksion.
 når man i kvalitetsudvikling inden for uddannelsessystemet benytter sig 
af nye evalueringsformer og senest satser også på it-baseret evaluering, så 
udfordres såvel de traditionelle eksamensformer som de interne evaluerin-
ger. i forhold hertil er øget standardisering, fælles evalueringskoncepter og 
kommerciel iværksættelse af evalueringsværktøjer attraktivt, men også gan-
ske risikabelt. faren er, at øget evaluering sættes lig med øget testning.
 en kritisk vurdering af, hvordan evalueringsmodeller og -værktøjer bru-
ges, skal her bidrage til en optimering af de pædagogiske og læringsmæssige 
begrundelser for evaluering. Mere evaluering med flere skemaer er jo ikke i sig 
selv en pointe. pointerne ligger i evalueringens pædagogiske brugsværdier.
 Med spændingsfeltet og dets dilemmaer som gennemgående tema skaber 
bogen både overblik over de institutionelle betingelser og kritisk konstruktiv 
indsigt i evalueringens pædagogiske brugsværdier.
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Karen Borgnakkes artikel skaber indledningsvist overblikket og analyserer 
dernæst de bærende traditioner og strategier for evaluering i de pædagogiske 
kontekster. Jens dolin gennemgår med pisa-undersøgelserne i fokus den 
karakteristiske internationale og komparative evalueringstype i storskala-
format. tanja Miller fremlægger en empirisk analyse af karaktergivningens 
praksis på baggrund af historiske og aktuelle undersøgelser i gymnasiet. tor-
ben spanget Christensen analyserer et evalueringseksperiment, benævnt den 
fagligt evaluerende lærer-elevsamtale. afslutningsvis analyserer ellen Krogh 
portfolioevalueringens praksis og perspektiver på baggrund af casestudier og 
udviklingsarbejde.
 Bogens overblik og caseorienterede fremstillinger har aktuel relevans for 
alle studerende og lærere, der arbejder professionelt med evalueringer.

Karen	Borgnakke
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PISA 
– komparativ evaluering i storskalaformat

Jens	Dolin

internationale evalueringer som pisa sætter i stadig højere grad dagsorde-
nen i den uddannelsespolitiske debat og har stor indflydelse på deltagerlan-
denes uddannelsespolitiske beslutninger. Men berettiger undersøgelserne til 
den ståhej, de ofte afstedkommer?
 artiklen vil gå ind i krydsfeltet mellem de testmetodiske forhold og de 
uddannelsesmæssige konsekvenser ved at fokusere på, hvorledes de kompa-
rative test har en række testtekniske bindinger, som har stor indflydelse på 
deres anvendelsespotentiale.
 Med pisa som case vil de komparative evalueringers funktionsmåde, 
resultater og metodiske problemer blive undersøgt. specielt vil spørgsmålet 
om pisa-testens pålidelighed og gyldighed blive undersøgt. analysen vil 
dernæst koncentreres om forholdet mellem pisas grundlæggende antagel-
ser, de internationale undersøgelser og de nationale konsekvenser af delta-
gelse.

Komparativ evaluering – mellem politik og videnskab

Om end evaluering som politisk initieret undersøgelse ikke i sig selv er forsk-
ning, er betegnelsen komparativ evaluering en del af den komparative uddan-
nelsesforskning. især i udlandet er det et stort forskningsfelt. internationalt er 
det organiseret i World Council of Comparative education societies med 29 
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nationale og regionale medlemsorganisationer (Winther-Jensen 200�)1. Også 
i danmark er feltet repræsenteret2, ligesom forskningsfeltet har en længere 
tradition, der refererer til sammenlignende studier af pædagogiske forhold i 
forskellige lande og kulturer. 
 som den tidligste danske komparative undersøgelse nævner Winther-
Jensen (s. �1) frederik ingerslevs Om	 det	 lærde	 Skolevæsens	 Tilstand	 i	
nogle	Tydske	Stater	og	i	Frankrig	fra	1841, der blev et vigtigt grundlag for 
Madvigs udformning af den lærde skole, forløberen for det nuværende 
almene gymnasium. i samme periode besøgte grundtvig england og blev 
af college-systemet inspireret til udvikling af de danske folkehøjskoler. 
Mens gymnasiet og dets dannelsessyn på grund af ingerslevs komparative 
studier blev orienteret mod Centraleuropa, blev højskolernes udformning 
og deres dannelsessyn mere rettet mod norden, takket være grundtvigs 
angelsaksiske påvirkning. disse tidlige eksempler viser, hvorledes den 
komparative pædagogik var med til at opbygge nationalstaternes uddan-
nelsessystemer via inspiration og erfaringsudveksling. denne tradition, som 
Winther-Jensen kalder for komparativ pædagogik i horisontal betydning, 
var dominerende op til 1960’erne. 
 de internationalt sammenlignelige studier er i omfang og interesse 
vokset voldsomt de sidste tiår. Men den vigtigste pointe er, at selve sigtet 
med de internationale studier ændres i takt med ændringer i 1970’erne 
og 1980’erne i uddannelsessystemernes betingelser og betydning. nøgle-
ordene er globalisering og markedsgørelse. i det globale videnssamfund 
udgør uddannelse en nøglesektor, og det bliver vigtigt for politikere at 
vide, hvordan deres land klarer sig i den internationale konkurrence. sam-
tidig sker der en markedsgørelse af uddannelsessystemet, som får politikere 
til at spørge: får vi nok for pengene? der bliver brug for data til at kunne 
afgøre, om en dansk elev er dyrere end en udenlandsk, og hvis hun er, om 
hun så i det mindste er dygtigere. Markedsgørelsen af uddannelsessystemet 
og af den offentlige sektor i almindelighed gennemføres via new public 
Management. denne styringsform er baseret på målsætninger og resultat-

1.  der findes tilsvarende internationale tidsskrifter, hvoraf de to største er det 
engelske tidsskrift Comparative	Education og det amerikanske Comparative	
Education	Review.

2.  fx blev der i 200� etableret en enhed for international komparativ uddan-
nelsesforskning ved danmarks pædagogiske universitet, dpu, sideløbende 
med dpu’s deltagelse i pisa-undersøgelserne. 
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krav på output-siden, og gennemførelsen forudsætter viden og data. som 
altså tilvejebringes af såvel nationale som internationale evalueringer. det 
udtrykkes præcist i pisa:

i hele verden bruger uddannelsespolitikere og -udviklere pisas resultater til
 •  at tage temperaturen på deres egne unges grundlæggende færdig-

heder og sammenligne med unge fra andre lande
 •  at etablere benchmark for uddannelsesmæssig udvikling …
 •  at forstå relative styrker og svagheder i deres uddannelsessystemer. 

(OeCd 200�)

Man er stadig interesseret i at sammenligne sig med andre lande – den 
horisontale dimension – men der er nu opbygget internationale begreber og 
standarder, som man på nationalstatsniveau kan vurdere sig ud fra. disse 
overnationale strukturer gør det muligt at tale om komparativ pædagogik 
i vertikal	 forstand. eu udvikler et begreb om livslang	 læring, unesCO 
definerer Education	for	All	og OeCd tester i pisa et literacy-begreb. disse 
internationale begreber bliver styrende for de nationale politikker, og de 
internationale evalueringer opbygger en standard for såvel disse nøgle-
begreber som for selve uddannelsessystemet, uafhængigt af de enkelte landes 
forskelligheder. det er således uddannelsessystemernes mål, der bliver har-
moniseret, og man lægger øget vægt på standardisering og sammenligning af 
elevperformance for at se, i hvilket omfang man lever op til de internationale 
krav. Hele denne tendens til standardisering er en af de vigtigste konsekven-
ser af deltagelse i store, komparative test. som anført i en nyere antologi om 
standardisering af naturfagsundervisningen i europæiske lande (Waddington 
et al, s. 11):

One reason for the introduction of standards into the school system was 
the disappointing results of students in large-scale studies such as tiMss 
and pisa. it was believed that these international comparisons showed 
better results in countries with a history of setting standards for educatio-
nal efforts in schools and of systematically assessing their outcomes. 

den horisontale dimension bliver under sådanne betingelser reduceret til 
en sammenligning med de lande, som bedst opfylder de internationale 
standarder.

2. pisa – KOMparativ evaluering ...

www.folkeskolen.dk 
www.undervisere.dk juni 2009



evalueringens spændingsfelter

8

 formålet med denne artikel er at udsætte pisa for en nøgtern, kritisk 
gennemgang. dette muliggør både en vurdering af udsigelseskraften af 
pisa-resultaterne og en perspektivering af de internationale komparative 
evalueringer. et problem i denne sammenhæng er, at undersøgelser som 
pisa initieres og planlægges i én del af uddannelsessystemet, typisk på et 
policy-niveau, administreres og analyseres af et andet niveau bestående af 
uddannelsesforskere og statistikere, mens dataene indsamles i en tredje del 
af systemet, typisk på det direkte udøvende niveau, hvorefter resultaterne 
bruges af policy-niveauet til at karakterisere og ændre det udøvende niveau. 
der er fra starten dømt angreb og forsvar, og det er vanskeligt at finde et 
neutralt ståsted at vurdere pisa fra. Men forhåbentlig kan flere parter drage 
nytte af artiklens oplysninger og analyser.
 artiklen falder i flere dele. først fremlægges hovedpunkterne i pisa. 
derefter gennemgås pisa-testen ud fra et testteoretisk synspunkt med spe-
ciel vægt på de kritiske valg, der skal foretages for at få store komparative 
evalueringer til at fungere.. denne gennemgang viser, hvordan også de til-
syneladende neutrale tekniske aspekter bliver en del af det værdigrundlag, 
som evalueringerne bygger på. Herefter diskuteres konsekvenserne af at 
foretage komparative undersøgelser i lyset af de værdibaserede forhold.

PISA i hovedpunkter

pisa er designet af OeCd med det officielle formål at etablere et data-
grundlag for (uddannelses)beslutningstagere. som der står i pisas egen 
introduktion:

resultaterne fra OeCd-evalueringerne, som bliver offentliggjort hvert 
tredje år sammen med andre indikatorer for uddannelsessystemer, vil tilla-
de nationale uddannelsesagenter at se, hvorledes deres uddannelsessystem 
klarer sig i sammenligning med andre landes. de vil også hjælpe med til 
at fokusere og motivere uddannelsesreformer og skoleforbedringer, spe-
cielt hvor skoler eller uddannelsessystemer med samme input klarer sig 
markant forskelligt. de vil desuden udgøre et grundlag for bedre evalue-
ring og overvågning af effektiviteten af uddannelsessystemet på nationalt 
niveau. (OeCd 1999, s. 7, egen oversættelse)
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pisa styres af et pisa governing Board med repræsentanter for regerin-
gerne i de lande, der deltager. pisa repræsenterer således ved hele sin opbyg-
ning og målretning en anden type undersøgelse og reference til forskning 
end den, vi traditionelt kender fra universiteterne. det er en rekvireret, 
forskningsbaseret undersøgelse af nogle af rekvirenten fastlagte spørgsmål 
og med nogle givne rammer, men med en ret udstrakt frihed hvad angår 
detaljeret udfyldning af rammerne (fx opgaveformulering og -udvælgelse). 
sådanne undersøgelser er blevet meget almindelige i forskningsverdenen, fx 
i form af rekvirerede evalueringer og notater, men adskiller sig på afgørende 
punkter fra den universitære, fri forskning. fx foregår mange debatter og 
beslutninger i relativt lukkede kredse med blandt andet stor indflydelse 
fra ministeriers administrative lag og dermed med et fingeraftryk fra de til 
enhver tid siddende regeringer. det er derfor et miks af forskning, udred-
ning, evaluering og uddannelsespolitik.
 den første introduktion af pisa er givet i OeCd 1999. Med udgangs-
punkt heri kan man i punktform give følgende karakteristik af pisa:

Basale	forhold
•  en internationalt standardiseret evaluering, udviklet 

i fællesskab af deltagerlandene (OeCd-landene plus 
andre). i den første runde (2000) deltog 32 lande (11 
lande gennemførte desuden samme test i 2002), i 2003 
deltog �1 lande og i 2006 �7 lande.

•  testen er aldersbaseret (1�-årige) frem for klassetrins-
baseret.

•  Mellem �.�00 og 10.000 elever testes i hvert land. 
�.�00 elever er tilstrækkeligt til at give statistisk påli-
delige resultater på det ønskede detaljeringsniveau. 
når nogle lande inddrager flere elever, er det typisk 
for at undersøge supplerende forhold, fx vedrørende 
delpopulationer. i danmark blev �.218 elever testet 
i 2003, og i alt deltog 276.16� elever i 2003-under-
søgelsen.

Indhold
•  dækker tre domæner: læsekompetence, matematisk kom-

petence og naturvidenskabelig kompetence.

2. pisa – KOMparativ evaluering ...
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•  pisa er ikke en curriculumtest, men en test af “know-
ledge and skills needed in adult life.” dvs. spørgsmålene 
skal ikke undersøge, hvorvidt eleverne har lært skolens 
pensum, men hvorvidt de har den viden og de færdig-
heder, som man på OeCd-niveau er blevet enige om er 
nødvendige for at kunne klare sig i voksenlivet. denne 
evne indfanges med literacy-begrebet, et begreb, der er 
tæt på det danske kompetencebegreb.

Metoder
•  Hver elev testes 2 timer i en individuel papir- og blyants-

test.
•  Opgaverne er tilstræbt formuleret som livsnære/reali-

stiske problemer, typisk ved at opbygge en situation, 
som indeholder en problemstilling, der behandles i 
opgaven. spørgsmålene er en blanding af multiple-
choice-spørgsmål og åbne spørgsmål med cirka lige 
mange af hver.

•  i alt 7 timers test er fordelt på forskellige testhæfter i et 
rotationssystem, hvor de samlede opgaver spredes over 
flere hæfter, og hvor der kræves en speciel psykometrisk 
indsats for at “hægte” besvarelser fra forskellige hæfter 
sammen (rasch-metode). Herved opnås at få testet et 
stort domæne, uden at den enkelte elev belastes urime-
ligt.

•  eleverne udfylder desuden et spørgeskema med bag-
grundsvariable (fx forældres arbejde etc.) og holdninger 
til skole og skolearbejde, og skolelederen udfylder et 
spørgeskema om skolen.

Evalueringscyklusser
•  der testes hvert tredje år, første gang i 2000.
•  Hver testrunde går i dybden med ét domæne, som tilde-

les 2/3 af testtiden. læsefærdighed i 2000, matematisk 
færdighed 2003 og naturvidenskabelig færdighed 2006 
– og forfra i 2009. desuden kan specielle problemstil-
linger indgå i de enkelte testrunder; således indgik 

www.folkeskolen.dk 
www.undervisere.dk juni 2009



11

problemløsning i 2003-testen, og i 2006 blev eleverne 
spurgt om deres holdninger til naturvidenskabelige pro-
blemstillinger og naturvidenskab.

Udbytte
•  en videns- og færdighedsprofil for eleverne i de deltagen-

de lande ved afslutningen af den obligatoriske skole-
gang.

•  nogle baggrundsvariable, der forbinder resultaterne til 
elev- og skolesystemkarakteristika.

•  en sammenligning med andre lande.
•  udviklingsindikatorer, som viser resultatændringer over 

tid (dog af tværsnitsanalyser, ikke elevudvikling).

der er opbygget et stort administrativt system for at få pisa til at fungere. 
ansvaret for testsystemet er udliciteret til et internationalt konsortium, som 
har ansat en lang række garvede statistikere og uddannelsesforskere. Også 
de nationale test udliciteres, og i danmark er de indtil nu foretaget af et 
konsortium med deltagelse af dpu, sfi og aKf. endelig er der et stort 
antal internationale fora, der som eksperter på forskellige områder rådgiver 
og udarbejder opgaver og analyserer data.

Kritiske valg, pålidelighed og gyldighed

rækken af teoretiske, praktiske og metodiske valg tages forskellige steder 
i pisa-systemet med baggrund i grundlagsdokumenter af politisk eller 
videnskabelig art. det drejer sig om rammesættende og indholdsmæssige 
valg såsom sammenhæng med andre undersøgelser og opgavedesign, som 
har betydning for både validitet og reliabilitet. disse grundlagsbaserede valg 
sætter rammerne for undersøgelsens anvendelighed og udsigelseskraft og 
dens metodiske standard.
 i en komparativ test er pålideligheden central. uanset hvad man måler, 
skal det gøres korrekt. Man skal være sikker på, at landene vurderes på 
samme måde, så der ikke kan sættes spørgsmåltegn ved deres placering 
i den endelige landesammenligning. pålidelighedsrelaterede problemer 

2. pisa – KOMparativ evaluering ...
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er fx samplingsprocedurer og scoring af besvarelser. de mest grundlæg-
gende spørgsmål vedrører dog undersøgelsens validitet: i hvilket omfang 
kan man via den valgte design måle det, man er interesseret i? der er 
en glidende overgang mellem pålideligheds- og validitetsproblemer, så 
opdelingen er nok så meget af dispositionsmæssig som indholdsmæssig 
art.
 vi starter med nogle af de kritiske valg, gennemgår så en række umid-
delbart tekniske, pålidelighedsrelaterede problemstillinger for til slut at lade 
de mere grundlæggende validitetsproblemer danne overgang til den perspek-
tiverende diskussion.

Kritiske valg
pisa-systemet har på forhånd stillet sig en umulig opgave, nemlig at ville 
sige noget om, hvorledes unge er forberedt til en ukendt fremtid. for at 
kunne svare herpå har det været nødvendigt at opbygge et sammenhængende 
begrebsapparat med en dertil hørende målemetodik – samtidig med at gæl-
dende teststandarder skulle overholdes. dette har nødvendiggjort en række 
valg, som hver især har betydning for validitet og pålidelighed og ikke mindst 
udsigelseskraften af testresultaterne. 

Manglende	sammenlignelighed	med	andre	undersøgelser
Man har som et af de første valg ikke foretaget en kobling til foregående 
internationale undersøgelser, hvilket gør sammenligninger meget vanske-
lige. Havde man koblet til tidligere undersøgelser og fx medtaget nogle 
opgaver af samme type som ved tiMss (der jo var curriculumbaseret), 
havde sammenligninger over tid og sammenligninger af test med forskel-
lige testformål været mulige. er der fx overensstemmelse mellem resultatet i 
en curriculumbaseret test og en mere generel “fit-for-life”-test? fravalget af 
sådanne koblinger er kritisabelt, fordi det forringer udsigelseskraften. 

Årgangssample	i	stedet	for	klassesample
ved at vælge et repræsentativt snit af en given årgang belyses, om samfundet 
får “value for money” i uddannelsessystemet som sådan: gearer uddannelses-
systemet de unge til fremtiden? (forudsat at man rent faktisk er i stand til at 
måle en sådan ‘fremtidsegnethed’ – det vender vi tilbage til). Hvor mange 
kan hvad? etc. Man opererer dermed på et aggregeret niveau, hvor man fx 
kan sige noget om sociokulturelle forskelle, spredning i ungdomsårgangen 
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etc. og påpege nogle generelle problemstillinger som uddannelsessystemet 
ikke løser tilfredsstillende.
 Men hvis man vil vide noget om undervisningen, som skal bruges til 
at ændre den, er problemet med pisa, at testen ikke afdækker de under-
visningsmæssige forhold, som kan siges at være ansvarlige for de målte 
resultater. indsamling på dette niveau, fx hele klasser repræsenterende en 
skole, ville give mulighed for undervisningsrelaterede sammenligninger. de 
testede elever ville godt nok have været udsat for forskellig undervisning, 
men netop den danske model med gennemgående lærere ville muliggøre 
meningsfulde korrelationer mellem undervisningsvariable og output. 

Problemer	med	den	valgte	statistiske	model
grundproblemet i komparativ evaluering er, hvorledes man sikrer en sam-
menlignelighed mellem forskellige kulturer og uddannelsessystemer. den 
statistiske side af denne proces løses i pisa ved at vælge en psykometrisk 
model, som forudsætter, at forskelle mellem systemer kan tilskrives variation 
langs en skala. Man har i pisa lagt sig fast på en teknik beskrevet som “item 
response Modelling”, uden at der er nogle (offentliggjorte) teoretiske over-
vejelser over, hvad valget af denne model indebærer. problemet med model-
len er, at den kun tillader endimensional variation af de valgte skalaer, og 
dermed risikerer man at negligere forskelle mellem lande, som ligger uden 
for den pågældende skala. som der står i den tekniske rapport: “an item may 
be deleted from pisa altogether if it has poor psychometric characteristics 
in more than eight countries (a dodgy	item)” (adams og Wu 2001, s. 101). 
Hvis en opgave ikke passer ind i den endimensionale model – dvs. den fal-
der meget forskellig ud i flere lande – udelades den, selv om grunden til, at 
den falder meget forskellig ud, måske er udtryk for en variation i en anden 
dimension end den, der lige stiles efter i den pågældende skala. der kan 
således undertrykkes potentiel information. eller sagt på en anden måde: 
for at undgå kulturel bias udglatter man kulturelle forskelle – de forskelle, 
som det netop ville have været interessant at finde frem til som forklaringer 
på landes forskelle performance.
 som Harvey goldstein udtrykker det:

Måske vedrører det største (problem) det snævre fokus, som stadig dre-
jer sig om, ja er fikseret på, de psykometriske forhold af en begrænset 
klasse af begrebsmæssigt simple modeller. (…) Man mangler at indse, 
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at det at sammenligne lande er et komplekst multidimensionelt arbejde, 
langt sværere end pisas noget ineffektive forsøg på at producere under-
skalaer. Med en sådan indsigt bliver det imidlertid vanskeligt at advo-
kere for de simple rangordninger af lande, som det lader til at politikere 
gerne vil have.

(goldstein 200�: 328, egen oversættelse)

prisen for en item-homogenitet er, at kulturelle forskelle på “profilniveau” 
forsvinder.
 det ville vel i det hele taget have været nyttigt med nogle mere klare 
overvejelser over hensigtsmæssigheden af den valgte model.

Er	PISA	autentisk?
spørgsmålet om autentiske aspekter, fx i opgaverne, er afgørende. Hvis man 
ser på den såkaldte pizza-opgave (se nedenfor), der i øvrigt anføres at være 
repræsentativ for pisas matematikopgaver, refererer opgaven umiddelbart 
til en hverdagssituation. 

Figur	1:	Pizza-opgave

Men den er samtidig gjort abstrakt, dels ved at bruge en ikke-kendt 
valuta, dels ved at bruge “pæne” tal. den er snarere en maskeret matematik-
opgave.
 når vi bestiller pizza derhjemme, kommer de fra Ålholm pizzeria, og så 
ser priserne ud som på figur 2:

et pizzeria serverer to runde pizzaer af samme tykkelse, men i forskellig 
størrelse. den mindste har en diameter på 30 cm og koster 30 zeds. den 
største har en diameter på �0 cm og koster �0 zeds.
 Hvilken pizza giver mest for pengene?

Kilde: http://www.dpu.dk/everest/tmp/03090�10�6�1/32_l%e6-
sekompetence.pdf
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Figur	2:	Pizzakort	med	priser	på	almindelige	pizzaer	og	familiepizzaer

Man kan fundere over, hvorledes elever, der er vant til at bestille fra Ålholm 
pizzeria, ville svare på et spørgsmål med realistiske tal. Men under alle 
omstændigheder er vi ude i en grundlæggende og konfliktfyldt faglig debat: 
skal matematik læres som et lukket, deduktivt system eller som “realistisk” 
matematik? Hælder man til det første standpunkt, vil man formulere 
spørgsmål, der tester evnen til at se de matematiske strukturer i hverdags-
eksemplet, mens den anden tilgang vil fokusere på færdighed i at kunne 
“klare sig” i hverdagssituationer – uanset om der bruges anerkendte meto-
der eller ej. Hælder man til det sidste standpunkt, er det vel rigtigt at sige, 
at jo mere realistisk en test skal være – jo mere den skal afspejle konkrete 
hverdagssituationer – jo mindre giver det mening at formulere en global 
sammenlignelig test. vi er simpelthen ude i en principiel modsætning, hvor 
valg af testopgaver afspejler en bestemt faglig og fagdidaktisk holdning.
 det er, som om man ved mange opgavekonstruktioner har tænkt baglæns: 
vi har de her fag – biologi, fysik, geofag, kemi – hvor kan eleven anvende en 
viden herfra, hvor i virkeligheden er der nogle situationer, der indebærer brug 
af denne viden? i stedet for at starte (autentisk) med nogle realistiske livssitua-
tioner – forbrugeren, producenten, borgeren, fritidsmennesket etc. – og så her 
vælge nogle problemstillinger, hvor naturvidenskabelig indsigt spiller en rolle.  

2. pisa – KOMparativ evaluering ...
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 i sammenhæng hermed er det også karakteristisk, at svarene skal være base-
ret på testopgavernes oplysninger og ikke må kombineres med elevernes egen 
viden om emnet, se fx svendsen 200�. for at klare opgaverne godt er det at 
være inde i testlogikken mindst lige så vigtigt som at kende til emnet. Man skal 
vide, hvorledes testene scores, hvorledes man kan optimere sin svarstrategi etc. 
stor testfortrolighed giver sandsynligvis større score.
 pisa ligger under for alle evalueringsresultaters afhængighed af evalue-
ringskonteksten, såvel de konkrete opgavers formulering som den sam-
menhæng, hvori opgaverne løses. som et eksempel viser Kjeld Kjertmann 
(2000), hvorledes læsere, der har klaret sig godt i en standardordlæseprøve 
(Os6�), klarer sig meget forskelligt i en læseprøvesituation, som involverer 
læsning af meningsfulde tekster.
 Men så er vi ovre i validitetsproblemerne, som behandles senere.

Spørgsmålet om pålidelighed

spørgsmålet er, om pisa lever op til sine egne præmisser – testteknisk set. 
tester man “ordentligt”, dvs. i overensstemmelse med anerkendte teststan-
darder?
 der er et ægte dilemma mellem at ville teste komplekse kompetencer 
og at have en høj pålidelighed. Høj pålidelighed kræver relativt lukkede 
testsituationer (som indebærer ringe tolkning), men disse har svært ved 
at rumme komplekse problemløsninger. i dette dilemma har man, også 
af økonomiske grunde, arbejdet på at sikre pålideligheden. Man må ikke 
kunne sætte spørgsmålstegn ved de opstillede lande-hitlister, og pålidelig-
heden af pisa er sandsynligvis så høj, som det er praktisk muligt i en så 
omfattende undersøgelse. der udgives for hver runde en “technical report” 
med grundig dokumentation af procedurer for alle faser af undersøgelsen. 
for pisa2000 drejer det sig om technical report 2000 (adams og Wu 
2001). Her gennemgås, hvorledes testen udarbejdes og pilottestes, hvorledes 
respondanterne udvælges, dataene indsamles og bearbejdes osv. Overalt 
vurderes dataenes og processernes pålidelighed. desuden foretages specielle 
reliabilitetsstudier. ved et studie, hvor man sammenlignede de nationale 
testscoreres scoring af læsespørgsmål med en pisa-konsortie official (en 
såkaldt “verifier”), var der således overensstemmelse mellem OeCds “veri-
fiers” og alle de fire landescorere i 78 % af tilfældene (s. 17�). der var over-
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ensstemmelse med et flertal af de nationale testscorere i 91,� % af tilfældene. 
Men der var en stor spredning mellem opgaverne og mellem landene. nogle 
vurderingsspørgsmål havde en mellem-lande overensstemmelse på under 
0,80 (s. 17�). nogle lande havde for enkelte spørgsmål en inkonsistensrate 
i vurderingen af spørgsmålet på over �0 % (s. 177). landenes samlede 
konsistensrate varierede fra 80,2 % (frankrig) til 96,� % (new Zealand) 
(s. 178).
 der er stor forskel i pålidelighed på forskellige områder. på de bløde data 
(baggrundsvariable) er den væsentligt lavere end for opgaverne. for eksem-
pel er pålideligheden for mål for kvaliteten af skoleressourcer (delmængden 
“fysisk infrastruktur”) for danmark 0,70 (s. 2�0).
 Man kan diskutere, hvorvidt den overordnede pålidelighed på 92 % er 
godt eller skidt, men undersøgelsen fremtræder som videnskabelig korrekt. 
som den danske undervisningsminister Bertel Haarder udtrykker det: når 
så mange internationale eksperter deltager, så er det i orden. Men som det 
gælder for alle tal, så har nogle samlet dem sammen på en bestemt måde med 
et bestemt formål. Og i alle undersøgelser beskriver tal kun en (begrænset) 
del af de problemstillinger og fænomener, undersøgelserne behandler.
 der er da også en række uddannelsesforskere og statistikere, der har kri-
tiseret såvel den teoretiske baggrund som den tekniske udførelse af pisa. 
Her kan især peges på debatten mellem professor prais fra national institute 
of economic and social research i london og raymond adams fra det 
internationale pisa-konsortium (adams 2003; prais 2003; prais 200�), et 
indlæg fra professor goldstein, professor i statistiske metoder ved institute 
of education, university of london (goldstein 200�) samt en antologi hel-
liget analyser af pisas metodologiske grundlag (Hopman, Brinek og retzl 
2007). det vil føre alt for vidt at foretage en dækkende gennemgang af disse 
indvendinger. det følgende skal derfor primært ses som en oversigt over 
de påpegede problemer, der vedrører de tekniske og designmæssige sider af 
pisa.

Oversættelsesproblemer
efter at opgaverne er udvalgt, skal de oversættes til de nationale sprog. dette 
giver en række uundgåelige unøjagtigheder, hvis effekt det er umuligt at 
vurdere.
 Man har vedtaget de nok bedste regler for oversættelse. Man anvender 
fx ikke back	translation, hvor teksten oversættes fra engelsk til det nationale 
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sprog og tilbage igen med efterfølgende sammenligning af de to engelske 
udgaver. Her er der en ofte påpeget fare for, at den nationale oversættelse 
er bogstavelig korrekt og vil tilbage-oversættes til en tekst meget lig den 
originale, men uden at være semantisk korrekt, dvs. uden den mening, der 
er indlejret i sproget mellem ordene, som fx ironi, værdinormer etc. i stedet 
anvendes double	translation, hvilket vil sige, at man i hvert land oversætter til 
det nationale sprog ud fra såvel en engelsk som en fransk udgave af samme 
opgave, hvilket skulle sikre en semantisk korrekthed.
 alligevel kan oversættelsesproblemer ikke undgås. i et spørgeskema til 
skoleledere oversatte man således det engelske “assessment” til det danske 
“standpunktsprøver”, hvilket har en anden betydning. Og der er et fald i 
pålidelighed. som et opgaveeksempel kan nævnes spørgsmålet i matematik-
opgaven “growing up” fra pisa2003: “explain how the graph shows that 
on average the growth rate for girls slow down after 12 years of age.” på 
dansk oversættes opgaven “opvækst” som: “forklar, hvordan man ud fra 
grafen kan se, at den hastighed, hvormed pigernes gennemsnitshøjde vokser, 
aftager efter 12-års-alderen.” noget knudret og vel sværere end den norske 
oversættelse: “forklar, hvordan grafen viser, at veksthastigheden for jenter i 
gjennomsnitt avtar etter 12-års-alderen.”

Målestoksfejl	(manglende	tidslig	sammenlignelighed)
den danske statistiker peter allerup har vist, hvorledes sammenligneligheden 
mellem de enkelte cykler, som er en vigtig del af pisa, ikke holder, fordi der 
bruges forskellige målestokke i de to undersøgelser (allerup 200�).
 i den skaleringsteknik, som pisa benytter sig af, udregner man ikke hver 
elevs gennemsnitsscore for alle spørgsmålene for så at tage gennemsnittet 
af alle elevers score. i stedet udregnes de latente	opgavesværheder, som kan 
udregnes ved at se på elevers samtidige opgavebesvarelser, dvs. den samme 
elevs besvarelse af alle opgaver. det er det, der i pisa kaldes “item parame-
tre”. ved at foretage en såkaldt statistisk rasch-analyse af alle elever, som 
har besvaret samme spørgsmål, kan man se, hvorledes de latente opgave-
sværheder fordeler sig i forskellige undersøgelser. det er en forudsætning for 
sammenlignelighed, at de relative sværhedsgrader ligger fast.
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Figur	3:	Målestoksforskelle

i figur 3 er vist de relative sværheder for 22 fællesopgaver i læsning i 2000 
og i 2003. som man ser, har de relative sværheder ikke ligget fast, dvs. der er 
ikke brugt samme målestok (ved samme relative sværhedsgrad ville stregerne 
have været lodrette).
 en elev med en bestemt dygtighed får point, efterhånden som han eller 
hun rykker til højre på skalaen, altså efterhånden som han løser opgaver 
med større sværhedsgrad, og man ser, hvorledes ændringer i latent opgave-
sværhed mellem to testcykler giver forskellig score for den samme gennem-
snitselev. for eksempel kunne en “over-middel”-elev, som kan klare en 
item-parameter på 0,7, i 2000 løse 18 af 22 fælles opgaver i læsning, men 
kun 16 af de samme 22 i 2003. for de 22 opgaver betyder disse skævheder 
summeret op på alle opgaver en forskel i latent elevscore mellem 2000- og 
2003-undersøgelserne på ca. 11 skalapoint.
 en tilsvarende analyse kan foretages vedrørende køn og etnicitet. ændrin-
ger i opgavesværhed for hhv. drenge og piger summerer sig op til en skala-
mæssig fordel til pigerne i den svage ende af skalaen på 8-10 point (i den 
stærke ende kun 1-2 point). svage danske elever får tilført en skalabetinget 
fordel over for etniske danske på ca. 12 skalapoint.
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 11-12 skalapoint er ganske meget. ved pisa2000 scientific literacy-testen 
ville det løfte danmark fra gruppen af lande med en score statistisk signifikant 
under OeCd-gennemsnittet op i mellemgruppen af lande.

Gyldighed

Mere grundlæggende end de tekniske, pålidelighedsorienterede svagheder ved 
pisa er spørgsmålet om testens gyldighed, de validitetsorienterede problemer. 
 en test kan jo ikke måle andet end det, testen kan indfange med den aktuelle 
testdesign. det er vanskeligt at sige, hvad alle de foretagne testtekniske og form-
mæssige valg betyder, når man skal vurdere, hvad testen så egentlig siger om de, 
der er testet. Og ét er, hvad testen siger om de, der er testet, noget ganske andet 
er, hvad der ud fra disse testresultater kan udledes om det uddannelsessystem, 
som har uddannet de testede. det er således ganske kompliceret og omfattende 
at give en fyldestgørende analyse af en international komparativ tests validitet.
 derfor må en validering af pisa indebære en blanding af testdesignana-
lyse og af sammenligninger mellem testen og den nationale kontekst. det er 
spørgsmål vedrørende, hvad man kunne kalde intern validitet: Måler pisa 
science 2006 det, den vil, nemlig scientific literacy? dette spørgsmål har 
to dele: Hvorledes svarer pisas scientific literacy-begreb til andre, alment 
accepterede literacy-begreber, og i hvilket omfang kan testopgaverne og 
testkonceptet teste det opstillede literacy-begreb?
 udgangspunktet for pisa2006 science-testen er det såkaldte “frame-
work”, som er udarbejdet af science forum, en gruppe af scienceforskere fra 
de deltagende lande. Her defineres scientific literacy som:

naturvidenskabelig viden og brug af denne viden til at identificere spørgsmål, 
til at tilegne sig ny viden, til at forklare naturvidenskabelige fænomener og til 
at drage evidensbaserede konklusioner om naturvidenskabsrelaterede emner;

forståelse af de karakteristiske kendetegn ved naturvidenskab som en sær-
lig form for menneskelig viden og undersøgelsesform;

opmærksomhed på, hvorledes naturvidenskab og teknologi former vores 
materielle, intellektuelle og kulturelle omverden; og
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vilje til at engagere sig i naturvidenskabsrelaterede emner og naturviden-
skabens idéer som en reflekteret borger.

(scfor(0�07)1, OeCd 200�, egen oversættelse)

dette begreb ligger ret tæt op ad andre scientific literacy-begreber, se den 
første delrapport fra et igangværende valideringsprojektet (dolin et al 
2006), så man kan med god ret sige, at pisa intenderer at teste scientific 
literacy.
 et mere grundlæggende spørgsmål er: Hvad har unge brug for senere i 
livet, og er det det, man tester? det er der ikke foretaget nogen egentlig ana-
lyse af i science forum. Man har snarere taget udgangspunkt i det eksiste-
rende skolepensum og de eksisterende skoletraditioner og overvejet, hvilke 
dele heraf der kunne anses for relevant i unges fremtidige liv. på baggrund 
heraf har man opstillet den i figur � viste model for scientific literacy.

Figur	4:	PISA2006	Science	Framework

at være kompetent (‘literate’) testes således via fire sammenhængende aspek-
ter, som er svar på spørgsmålene:
 Hvilke kontekster er det passende at teste 1�-årige i?
 Hvilke kompetencer er nødvendige for 1�-årige?

2. pisa – KOMparativ evaluering ...
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 Hvilken viden er det rimeligt at forvente, at 1�-årige har?
 Hvilke affektive svar er det rimeligt at forvente fra 1�-årige?

disse fire spørgsmål er blevet grundigt bearbejdet i science forum, hvor 
der er foretaget en blanding af faglig og uddannelsespolitisk afvejning 
af forskellige interesser. det kognitive er blevet afvejet i forhold til det 
affektive, og de forskellige fagområder er blevet procentmæssigt vægtet i 
testområderne. Hvorvidt man i de enkelte lande vil føle, at resultatet dæk-
ker, hvad unge kan forudsiges at få brug for i deres voksenliv, er op til det 
enkelte land at afgøre. en meget kortfattet vurdering påpeger pisas mang-
lende inddragelse af bredere kontekster og mere fremtidssikrede kategorier 
(dolin 200�).
 det fundamentale validitetsspørgsmål er, hvorvidt man med rimelighed 
kan sige, at det at sidde med papir og blyant og (uforpligtende) svare på 
nogle tænkte situationer har noget som helst med kompetencer at gøre – i 
den form, som man normalt opfatter kompetencer. dette grundlæggende 
spørgsmål vil jeg vende tilbage til. Men mange af de opgaveeksempler, 
som er offentliggjort, kan næppe siges at teste evne til hensigtsmæssig 
hverdagsageren, endsige vilje	 til	 at	 engagere	 sig	 i	 naturvidenskabsrelaterede	
emner	 og	 naturvidenskabens	 ideer	 som	 en	 reflekteret	 borger. de tester snarere 
elevers generelle evne til deduktion, hypoteseopstilling, evidens etc., dvs. 
en række skolespecifikke færdigheder, som så ifølge skolelogikken kan 
bringes i anvendelse senere i livet. Og dét tester de ganske godt. Mange 
af opgaverne er set i dette lys diagnostisk stærke, idet der er gjort et stort 
arbejde i at efterspørge brugen af bestemte kognitive processer. Men kan 
de siges at teste kompetencer?

Opgaveformuleringsproblemer
det er svært at formulere “gode” opgaver – hvad alle undervisere ved – og 
selv om kun 1/3 kommer igennem til pilottesten, og selv om alle lande har 
indsigelsesret, vil der altid kunne findes uhensigtsmæssigheder. inge Hen-
ningsen har givet en detaljeret kritik i MOna 200� nr. 1 (Henningsen 
200�), og lars svendsen kritiserer andre af de frigjorte opgaver i dagbladet 
politiken den 13. januar 200� (svendsen 200�). figur � viser et enkelt 
eksempel på en opgave, som både er fejlbeheftet, og som vel næppe tester 
kompetencer.
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Kilde: OeCd 200�, s. 6�

Figur	5:	Fodaftryk

i opgaven “fodaftryk” (eng: “walking”) fra 2003-matematiksættet angives 
skridtlængden for det første skridt, men det er tydeligt, at det andet skridt 
er ganske meget længere. så egentlig burde skridtlængden vel defineres som 
gennemsnittet af længden af de opmålte skridt. værre er det, at den angivne 
formel er det rene nonsens. ved større skridtlængde tages der ifølge formlen 
flere skridt per minut, hvilket jo strider mod vores erfaring.
 Men kan opgaven egentlig siges at teste kompetencer? den tester fær-
dighed i at sætte korrekt ind i en formel, men det havde i et kompetence-
perspektiv været mere interessant at vurdere elevernes evner til på baggrund 
af billedet (og yderligere oplysninger) at kunne opstille en model for gang.

Kulturelle bias
uanset stor opmærksomhed fra opgaveudviklernes side er det umuligt at 
undgå kulturelle bias. Opgaver, hvor man skal læse mellem og bag linjerne, 
hvor der er en kulturel indforståethed i opgavekonteksten, klares bedre af 
etniske danskere end etniske ikke-danske. Man kan selvfølgelig argumentere 
for, at alle elever bør kunne løse sådanne kulturelt bundne opgaver – det er 
der en vis ræson i at sige, hvis de skal kunne begå sig i et (post)moderne sam-
fund. Men så accepterer man også, at pisa sigter mod kulturel udjævning, 
og at den også måler kulturelle afvigelser fra en vesteuropæisk norm.
 dette gælder også køn betragtet som kultur.

2. pisa – KOMparativ evaluering ...
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Kilde: OeCd 2002, s. 9�-96

Figur	6:	Racerbaneopgaven

Opgaven med racerbanen fra pisa2000 virker realistisk og meningsfuld (i 
hvert fald for en mand). en mindre ting er, at opgaven ikke kan løses. ud 
fra antallet af sving er der tale om bane B, C eller d. ud fra startpunktets 
placering (ved slutningen af en lige strækning) er det bane d, men da det 
første sving efterfølges af et, der er skarpere, og et der er mindre skarpt end 
det første, må det dreje sig om bane B! Mere interessant er det, at besvarel-
serne har en bemærkelsesværdig kønsmæssig skævhed:

 grækenland, piger: 8 % rigtig
 portugal, piger: 10 % rigtig
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 australien, drenge: �3 % rigtig
 schweiz, drenge: �6 % rigtig

Hvad er svarene egentlig udtryk for? er det mere et udtryk for en samfunds-
mæssig socialisering end for, hvad skolen har lært eleverne (af evne til grafisk 
repræsentation af bevægelser)? eller er pigerne bare så skarpe, at de kan se, 
at der ikke er nogen løsning?
 der findes næppe et verdensstandardiseret “hverdagsliv”, og der ligger en 
stor diskussion i, hvad der egentlig skal forstås som hverdagsmatematik eller 
-naturvidenskab.
 skal alle overhovedet lære det samme? Har alle brug for samme ‘fit for 
life’? Og skal de evalueres på samme måde?

PISA og de danske uddannelsesmål
det næste overordnede spørgsmål er: Hvorledes stemmer dette framework 
så med de danske mål, som de er formuleret i fælles Mål (http://www.
faellesmaal.uvm.dk/)? svaret er både-og. dolin et al 2006 har foretaget 
en grundig analyse af intentionerne i pisa sammenholdt med de danske 
uddannelsesmål, som de er formuleret i fælles Mål. rapporten konklude-
rer:

sammenfattende kan siges, at pisas scientific literacy framework dækker 
centrale dele af de danske naturfags formålsformuleringer og tankegangs-
mæssige målformuleringer. den største mangel er de danske naturfags 
store vægt på elevernes praktiske arbejde og feltarbejde, som ikke indgår i 
pisa. dette betyder også, at en række mere personlige egenskaber, såsom 
fantasi og spørgelyst, ikke testes.
 det er også vigtigt at påpege, at de personlige og affektive formål med 
naturfagsundervisningen indgår med stor vægt i de danske formål og mål, 
mens de kun vil komme til at udgøre en mindre del af den samlede pisa-
test i science.
 desuden er pisas kompetencer altovervejende kognitive færdigheder, 
hvor de danske mål er mere helhedsorienteret mod en selvstændig pro-
blemløsningsevne, som naturligvis inkluderer kognitive færdigheder, men 
i samspil med andre evner.

2. pisa – KOMparativ evaluering ...
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så pisa-frameworket indfanger nok en delmængde af de danske mål, men 
langtfra dem alle. Og måske slet ikke de, som mange vil opfatte som de vig-
tigste, såsom demokratisk dannelse, sociale kompetencer, personlig udvik-
ling etc. Her tror jeg, at en af de centrale årsager til modstanden mod pisa 
skal søges. Mange modstandere kritiserer pisa for ikke at teste det, de anser 
for væsentligt, og overser samtidig det væsentlige, pisa rent faktisk tester. 
Og mange tilhængere fokuserer på det, som pisa tester, og perspektiverer 
det måske ikke nok i forhold til det, som pisa ikke tester. det spændende 
spørgsmål er, hvorvidt der er korrelation mellem de to områder. dette 
kræver en egentlig feltvalidering, dvs. en konkret undersøgelse af de pisa-
testede elever ved hjælp af andre evalueringsmetoder end pisas.
 alt i alt viser der sig en lang række vigtige validitetsproblemstillinger, når 
man spørger, hvad det er, pisa måler, og hvad danske elever egentlig kan 
inden for de områder, som pisa tester. Man skal derfor være yderst varsom 
med at drage for hastige og for håndfaste konsekvenser af pisa-resultaterne.
 på baggrund af disse overvejelser vil jeg anbefale, at man i store surveys 
som pisa inddrager flere aspekter af survey-designet og den kontekst, som 
denne indgår i, når man skal vurdere validitet og konsekvenser.

Et udvidet syn på validitet

Jeg vil fremlægge et bredere og mere differentieret syn på validitetsspørgs-
målet for at præcisere de problemer, som en undersøgelse som pisa afføder. 
det drejer sig om validitet set i relation til

•  konstruktion af selve testapparatets opbygning og udformning i relation 
til de opstillede spørgsmål

•  udbredelsen, der afgrænser testens gyldighedsområde eller generaliserbarhed
•  grundlaget, der sammenstiller testens grundlæggende antagelser med feltets 

dominerende antagelser.

Validitet i relation til testdesignet
en test kan naturligvis ikke måle andet og mere, end testapparatet er konstrueret 
til. så den første og grundlæggende validitetsundersøgelse må afklare, om testen 
er designet til det, der er dens formål. Kan pisa-testen indfange scientific lite-
racy? Jeg vil som nævnt være betænkelig ved at indskrænke literacy til noget, der 
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kan måles med papir og blyant ved et bord i en gymnastiksal. Både pisa selv og 
gængse literacy-tilgange opererer med væsentligt bredere opfattelser af literacy, 
typisk evne til at kunne klare hverdagssituationer hvor handlen eller stillingta-
gen kræver naturvidenskabelig indsigt (roth og désautels 2002). pisas liter-
acy-begreb lægger stor vægt på deduktionsevne ud fra nogle givne præmisser, 
hvilket vil være en delmængde af de gængse literacy-tilgange. Og sådanne evner 
testes jo på glimrende vis i ganske mange af pisa-opgaverne. Men måske tester 
man i højere grad et generelt intelligensbegreb, jo mere man afkontektualiserer 
opgaverne og testituationen og løsriver den fra en almindelig hverdagspraksis? 
Komplekse mål vil ofte omfatte et miks af multidimensionale færdigheder, 
integration af faglige og personlige/sociale kompetencer og inddragelse af flere 
fagområder og hovedområder. sådanne komplekse mål kan kun evalueres ved 
hjælp af komplekse evalueringsformer. der er, som flere af indeværende bogs 
artikler omtaler, udført et omfattende arbejde med at udvikle procesnære og 
kompleksitetsindfangende evalueringsformer (fx logbøger, portfolio, projekt-
rapport). Men de er, naturligt nok, vanskelige at udføre, mere tidskrævende, og 
de skal læres, hvorfor de er mere omkostningstunge end traditionelle skriftlige 
prøver. Jo tættere evalueringen skal kunne indfange komplekse færdigheder, jo 
sværere er det at fremstille resultaterne i enkle, sammenlignelige mål.
 vi er ude i det traditionelle dilemma mellem en evaluering med høj 
validitet, som er omkostningstung at gennemføre, og som på grund af sin 
kompleksitet vil have ringe pålidelighed, og en evaluering af enkle forhold, 
som kan måles med høj pålidelighed, men hvor validiteten så er relativt lav.

Generaliserbarhed
Man kan ikke generalisere en test ud over dens validitetsområde. det virker 
fx urimeligt på baggrund af en test i opgaveregning at generalisere vedrørende 
almene evner/kompetencer i naturvidenskab. en test er en meget speciel 
kommunikativ situation, hvor eleven skriftligt og under tidspres, uden en 
samtalepartner at justere opfattelse i forhold til, skal besvare nogle spørgsmål. 
der er mig bekendt ingen undersøgelse af sammenhænge mellem en sådan 
opgaveløsningsevne og evne til senere i livet at klare sig i situationer, der har 
et naturvidenskabeligt indhold. forskning tyder derimod på, at naturviden-
skab lært i skolen næsten aldrig bringes i anvendelse i hverdagssituationer 
uden for skolen, selv om det ville være relevant (ryder 2001).
 Men pisa viser noget. Måleredskabet giver en fin scalering af eleverne. der 
er fx sammenhæng mellem pisa-læseresultater og senere uddannelsesforløb. en 
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analyse af de danske elever, der i 2000 deltog i pisa, viser, at de unges uddan-
nelsesmæssige position fire år efter grundskolen primært er bestemt af deres 
læsefærdigheder og faglige selvopfattelse i 9. klasse (således som de er fastlagt 
ifølge pisa-testen) (pilegaard Jensen og andersen 2006). en sådan korrelation 
er dog ikke nødvendigvis udtryk for en direkte årsagssammenhæng, men viser, 
at der er nogle overordnede sammenhænge, sandsynligvis relateret til social bag-
grund, som pisa afdækker. Men vi ved også, at af de 17 %, der i danmark 
på baggrund af pisa-testen 2000 kaldes funktionelle analfabeter, gennemførte 
20 % senere en ungdomsuddannelse. så mange af dem bliver altså i stand 
til at klare relativt høje krav til læsning og forståelse. det vil sige, vi ved ikke 
noget entydigt om pisa-testens generaliserbarhed, og det virker mildt sagt som 
spådomskunst, når man på baggrund af testen opstiller lande i rangorden efter 
elevers evne til at klare sig i fremtiden, sådan som det er vist i figur 7.

Kilde: Mejding 2003, s. 132

Figur	7:	Procentdel	af	 elever	 forberedt	 til	det	21.	århundredes	arbejdsmarked	
(10	%-intervaller)
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fremtidens kompetencekrav er vanskelige at fastlægge, og en for kraftig 
retraditionalisering risikerer at ske på bekostning af de udforskende, kreati-
ve, kommunikative, legende og mange andre kompetencer, som fremtidens 
digitale samfund måske snarere vil bygge på.
 dette skal naturligvis ikke bortlede opmærksomheden fra det problem, det 
udgør, at en urimelig stor del af de danske unge har en ringe læsefærdighed – et 
forhold, som det er fint, at pisa dokumenterer. Men er det rimeligt på bag-
grund af pisa-data at konkludere, at ¾ af eleverne i finland er forberedte til 
det 21. århundredes arbejdsmarked, mens det kun gælder for knap halvdelen af 
de norske? Og vil det fremme elevers fremtidsberedskab at blive dygtigere til de 
traditionelle kulturteknikker, hvis det sker som indlæring af dekontekstualise-
rede færdigheder? det er i denne sammenhæng af afgørende vigtighed at finde 
en rimelig balance mellem grundlæggende færdigheder og sociale/personlige 
kompetencer, og at denne balance udfoldes i relevante kontekster.

Grundlæggende antagelser
validitetsvurderinger hænger tæt sammen med de grundlæggende antagelser 
og værdier, som testen er baseret på. Hvis en test har som præmis, at viden 
er en objektivt given størrelse, uafhængig af kontekst, giver det mening at 
forsøge at teste denne videns forekomst og størrelse hos individuelle elever i 
neutrale kontekster – og kalde det kompetencer. Hvis man derimod opfatter 
viden som en social konstruktion i konkrete kontekster, vil et sådant test-
setup ikke udgøre en valid måling af viden – og slet ikke af kompetencer.
 se for eksempel følgende opfattelse af kompetence og viden baseret på 
situeret kognition: (st. Julien 1997, egen oversættelse):

Kompetence, som evnen til at handle på baggrund af forståelse, har været 
et fundamentalt mål for uddannelse. Men det er et smertefuldt faktum 
vedrørende uddannelse, at viden opnået i skolen for sjældent kan over-
føres til brug for kompetent handlen i mere “hverdagsagtige” situationer.
 (…)
set fra et situeret kognitions synspunkt er kompetent handlen ikke baseret 
på individets akkumulation af viden, men er i stedet skabt i netværket af 
sociale relationer og menneskelige artefakter, som definerer konteksten for 
vores handlinger.

(st. Julien 1997, egen oversættelse)
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Med et sådant syn på viden og kompetence sker der et skift i fokus, når man 
skal undersøge kompetencer: fra at undersøge individuel viden hen imod at 
undersøge autentiske aktiviteter i sociale kontekster.
 vi har i norden opbygget en forståelse af viden i uddannelsesmæssige 
sammenhænge, som forsøger at kombinere konstruktivismens processyn 
på viden med naturvidenskabernes mere absolutte vidensopfattelse. Og vi 
arbejder også i vid udstrækning med et sociokulturelt baseret læringssyn. 
det vil sige, at vi i undervisningssammenhænge lægger vægt på, at eleverne 
arbejder sig hen imod deres egen – og gruppens – vidensforståelse, som så 
gradvist tilnærmer sig den etablerede videnskabs.
 en sådan vidensopfattelse er der ikke plads til i pisa-formatet. Her stilles 
der spørgsmål, hvor et svar enten er rigtigt eller forkert. sådanne spørgsmål 
stilles naturligvis også i den danske naturfagsundervisning – og de er indly-
sende vigtige at kunne svare på – men de er ikke de vigtigste, hvis man vil 
opbygge elevers naturfaglige forståelse. Man kan imidlertid ikke uddanne 
testscorere til at tolke, om eleven er på rette vej. i pisa opstilles typisk 
nogle præmisser inden for en bestemt ramme, og eleven skal så applicere 
en bestemt viden eller proces på denne ramme med accept af de givne 
præmisser. det er en meget angelsaksisk arbejdsform. i en konstruktivistisk 
sammenhæng ville man gøre meget ud af, at eleverne selv opstiller rammer 
og præmisser, at de evner at formulere selve problemet som en del af løsnin-
gen. Jævnfør her fodaftryksopgaven i figur �, som, hvis den skulle svare til 
et konstruktivistisk uddannelsessyn, ville være formuleret helt anderledes. så 
skulle eleven selv finde skridtlængde og selv forsøge at opstille en sammen-
hæng mellem skridtlængde og hastighed og vurdere, om den er rimelig. Og 
det var denne opstillingsproces, der så ville blive testet, frem for om eleven 
var i stand til at sætte ind i en given ligning (hvad man selvfølgelig også skal 
kunne).
 den kritiske pointe er imidlertid, at hvis selve testformatet umuliggør alt 
for åbne spørgsmål, risikerer elever, der tænker selvstændigt, dvs. går ud over 
præmisserne eller inddrager anden viden end den i opgaven givne, at blive 
straffet (svendsen 200�).
 set i dette lys virker pisa-testen epistemologisk konservativ og derfor 
mere som et måleinstrument for idealiserede færdigheder end som et red-
skab til fremme af en læreprocesorienteret pædagogik.
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Uddannelsespolitiske konsekvenser

de resultater, der kommer ud af en evaluering, har stor mediebevågenhed 
og danner i øvrigt grundlag for uddannelsespolitiske beslutninger. det er 
derfor interessant at skærpe blikket, både for hvorledes en test som pisa 
bruges – og misbruges.
 Mediedebatten præges i starten efter offentliggørelsen af en international 
test af det sensationelle og virkningsfulde, men også af det løse grundlag. 
Og erfaring fra offentliggørelsen af pisa2000 og pisa2003 tyder på, at de 
løse påstande, der fremføres i de første, hektiske mediedage, bliver stående, 
næsten som var de ‘dækkende fortællinger’ om pisa. det bliver de sand-
heder og kendsgerninger, de følgende års uddannelsesdebat baserer sig på.
 i et mediesamfund har mediebilledet direkte indflydelse på de politiske 
beslutninger. Opbygger medierne en bestemt opfattelse af virkeligheden, 
bydes politikere at handle derefter.

(Kilde: arbejdsmarkedspolitisk agenda (da) 7. april 200�)

Figur	8:	PISA-resultaterne	sammenholdt	med	udgifterne	til	uddannelse

se for eksempel dansk arbejdsgiverforenings sammenstilling af pisa-resul-
taterne med udgifterne til uddannelse (figur 8). Her sættes der lighedstegn 
mellem rangorden i pisa sammenholdt med udgifter pr. elev – og kvaliteten 
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i uddannelsessystemet. i denne opstilling ender danmark på en 3. sidste 
plads blandt en række OeCd-lande, når pisa-scoren holdes op mod uddan-
nelsesbudgettet. danmark betaler i gennemsnit 1.000 euro pr. elev for at 
opnå godt seks pisa-point. tyskerne får ti point for samme pris. Konklusio-
nen er klar. Men her ses helt bort fra, at danmark får meget mere ud af sine 
uddannelsesudgifter end pisa-point.
 politikerne spørger, om de får “value for money”, og de politiske niveauer 
vænnes til, at værdier måles med tal i kolonner. er resultatet for ringe, 
kræves flere test og målinger, økonomiske belønningssystemer, rangordning 
osv. slutresultatet af det gængse politiske rationale kan meget vel blive, 
at skolerne og lærerne ændrer undervisningen, så eleverne bliver bedre til 
at klare pisa-agtige testopgaver, men på bekostning af de mere umåle-
lige eller vanskeligt målelige resultater af undervisningen. der er ikke en 
direkte modsætning mellem de to sider, men med den begrænsede tid og de 
begrænsede ressourcer, der er til rådighed, er det en delikat sag at fastholde 
de nuværende brede værdier, samtidig med at systemet geares til at teste 
opfyldelse af en række konkrete krav.

Det målbare som kvalitetsparameter
i det hele taget må man være forsigtig med at måle og bedømme noget 
så komplekst som menneskelig ageren med et tal. for ikke at tale om et 
lands samlede præstation. Og så endda tal tilvejebragt gennem måling på 
en begrænset del af det samlede felt. det er en voldsom reduktionisme og 
et eksempel på, at det, der er naturvidenskabens centrale vidensfrembringer 
– evnen til reduktionisme – skal anvendes med forsigtighed uden for natur-
videnskabens eget domæne. 
 der er en stor risiko for, at det, man kan måle i den aktuelle test, bliver 
normsættende	kvalitetsparameter, mens resten af det komplekse uddannelses-
billede umærkeligt glider ud af betragtning, hvilket vil have store konsekvenser 
for hele uddannelsessystemet og de enkelte skolers og lærernes prioriteringer.
 vi risikerer at bortharmonisere de kvaliteter, vi har opbygget gennem 
generationer, og som måske er vores garanti for overlevelse i fremtidens glo-
baliserede verden. der sker en kulturel ensretning og en værdiharmonisering 
ud fra tidens mainstream. i et interview i dagbladet information (thorup 
200�) udtaler Microsofts næstkommanderende steve Balmer om sin vinder-
strategi: “i want the whole world to be danish.” dette følges op af Mikael 
r. lindholm, medlem af innovationsrådets strategigruppe, som udtaler:
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velfærdssystemet er med til at skabe nogle meget engagerede, dynamiske, 
nysgerrige og kompetente mennesker i danmark. Og det er lige netop de 
egenskaber, vi nyder godt af, og som resten af verden er meget misunde-
lige over.
 (…)
Men danmark interesserer sig for lidt for sine særlige kulturelt bestemte 
kompetencer, som resten af verden misunder os. i stedet er regeringen ved 
at harmonisere vores styrker ud af uddannelsessystemet.

der er en frygtelig sammenhæng i uddannelsesforskning: Jo vigtigere noget 
er, jo sværere er det at se og måle det. 

Evaluering som konstruktion af et område
evalueringernes såkaldte wash-back-effekt på undervisningen – ‘teach to 
the test’ – kan politisk set være en ønskværdig proces, hvis evalueringen 
afspejler uddannelsessystemets mål. Men det er problematisk, hvis evalue-
ringen ikke er i overensstemmelse med uddannelsens grundlag og over-
ordnede mål, men snarere foretages for at fremme en række ideologiske 
formål.

1. Kontrol
2. læring
3. Oplysning
�. strategisk anvendelse
�. taktisk anvendelse Det	er	formålstjenligt

6. symbolsk anvendelse Det	er	passende
7. Konstitutiv anvendelse

Figur	9.	Anvendelser	af	evaluering
(efter peter dahler-larsen og flemming larsen 2001)

peter dahler-larsen og flemming larsen har opstillet en liste over evaluerin-
gers anvendelse (jf. figur 9). de skelner mellem anvendelser, som bygger på 
opfattelsen af, at menneskelige handlinger er baseret på rationalitet og funk-
tionalitet, dvs. at vi handler for at opnå noget bestemt (fx læring, oplysning), 
og anvendelse, der retter sig mod at gøre det “passende”, det der forventes, 
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frem for at opnå noget bestemt. dvs. det er ikke evalueringens effekter, der 
er vigtige, men det, at man i det hele taget evaluerer. der er en tendens til, at 
disse sidste – symbolske og konstitutive – anvendelser fylder stadig mere i det 
evalueringsmæssige landskab. ved at evaluere kommunikerer man troværdig-
hed og handlekraft. Man er parat til at gøre noget ved det. antallet af lande, der 
deltager i pisa, vokser for hver runde. i så henseende gør flere og flere lande sig 
parate. den symbolske værdi er politisk vigtig. Men samtidig kan der være en 
række indholdsmæssige konsekvenser, som ikke er intentionelle. evalueringer 
påvirker og former feltet, både i en bestemt retning efter hensigten og i ukendte 
retninger. evalueringen kan skabe en opfattelse af feltet (fx elevers naturfaglige 
kompetence), der ikke sædvanligvis er belæg for, som fx at danske elever er 
naturfagligt inkompetente, selv om pisa kun udtaler sig om deres evne til at 
løse bestemte opgavetyper i bestemte rammer.
 Opmærksomheden på den tilsyneladende svage danske evalueringskultur 
kan ligeledes tilskrives pisas prægning af skolepolitikken – selv om nye 
undersøgelser (dolin og Krogh 2008) tyder på, at evalueringskulturen i 
naturfagene i de ældste klasser ikke er så elendig, som fx OeCd-reviewet af 
grundskolen (uddannelsesstyrelsen 200�) påstår. der er endog tegn på, at 
pisa ud over at have indflydelse på undervisningen også har haft indflydelse 
på selve folkeskolens formålsparagraf, så undervisningen nu i højere grad 
skal rettes til, så den passer til det, pisa kan måle.

PISA i perspektiv

en kritisk vinkel skærper argumentationen. denne artikel har fremhævet de 
problematiske sider ved pisa, men dette skal ikke skygge helt for de frugt-
bare sider og perspektiver.
 gennem pisa fremkommer først og fremmest et stort empirisk mate-
riale. tallene peger på ukendte forhold i uddannelsessektoren, som det vil 
være relevant at undersøge nærmere. tallene bekræfter også kendt viden, fx 
de store kønsforskelle i danmark, forskellene mellem etniske grupper etc. 
det er tankevækkende, at der tilsyneladende er en statistisk sammenhæng 
mellem opnåede resultater og elevernes oplysning om disciplin og moral i 
timerne. Og det er i sig selv bemærkelsesværdigt, at en meget stor andel af 
eleverne – over 1/3 – rapporterer om dårlig disciplin og moral i timerne. 
det er nyttigt at vide, at de danske elever føler sig godt hjemme i skolen, 
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har positive holdninger til læring, og at de har et positivt selvbillede af egne 
faglige kompetencer. der er mulighed for utallige korrelationer, som det vil 
være interessant at gå i dybden med, og der er en lang række diagnostiske 
potentialer i pisa-materialet, først og fremmest med hensyn til at kortlæg-
ge, hvorledes unge tænker, både rigtigt og forkert. desuden er det menings-
fuldt at foretage sammenligninger inden for samme kulturkreds, hvor det 
kan give nogle frugtbare perspektiveringer af kendte forhold. dette er i vid 
udstrækning sket i nordisk sammenhæng, (fx lie, linnakylä et al. 2003; 
Kjærnsli og lie 200�). endelig skal det nævnes, at pisa er et laboratorium 
i testteknik og testteori. deltagelse heri har givet danmark et tiltrængt test-
teoretisk løft, og det har også været med til at sætte evalueringskulturen i 
den danske folkeskole på dagsordenen.
 uddannelsespolitisk set skal sådanne potentialer afstemmes med de farer 
for mainstreaming og skævvridning af uddannelsessystemet og undervis-
ningen, som pisa kan medføre. desuden har internationale, komparative 
evalueringer indbygget retraditionaliserende og standardiserende elementer, 
som vil påvirke den nationale udvikling i en retning, som kan være fremmed 
og nedbrydende for den lokale uddannelseskultur.
 der er investeret politisk prestige i pisa-deltagelsen, hvilket gør det van-
skeligt for de deltagende landes policy-niveau at distancere sig til projektet. 
politisk set, og som ‘medlem af klubben’, er man solidarisk med klubbens 
holdninger, så at sige.
 afslutningsvis er det derfor vigtigt at påpege, at det i et pædagogisk per-
spektiv er vanskeligt at etablere koblinger mellem den komparative evaluerings 
udsagn, som omhandler uddannelsessystemet i sin helhed, og undervisnin-
gen i den enkelte klasse. pisas styrke ligger i de analytiske og diagnostiske 
muligheder på et overordnet uddannelsespolitisk niveau. anvendt som 
retningsgivende for udformning af den konkrete undervisning, risikerer man 
at fremme ændringer baseret på en forsimplet opfattelse af den pædagogiske 
praksis, som på sigt kan virke kontraproduktivt i forhold til opnåelse af de 
opstillede mål.
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