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De nationale test  
duer ikke. Men hvad 
betyder det, og hvad 

kan der sættes i stedet?
Børne- og Undervisningsministeriets rådgivningsgruppe har talt:  

De nationale  test måler ikke godt nok ifølge evalueringen og bør sættes i bero.  
Men hvad sker der egentlig i skolen, når man bruger et par hundrede millioner  

kroner og et stort antal elev- og lærertimer på nationale test? Og hvad kan man 
ellers gøre? Folkeskolen Forskning ser på konsekvenser og alternativer. 

I 15 år   har politikere, forskere og lærere 
diskuteret indædt, om folkeskolens tempera-
tur skal måles med nationale test. I 2017 satte 
daværende undervisningsminister Merete 
 Riisager (Liberal Alliance) så gang i en evalue-
ring. Først med en rådgivningsgruppe, der kom 
frem til, at det vigtigste at undersøge var, om 
testene har nytteværdi for lærerne, og om de 
måler rigtigt. Siden med en række evaluerings-
rapporter og anbefalinger fra rådgivningsgrup-
pen. Og dommen er klar: De adaptive nationale 
test måler for dårligt på elevniveau og kan kun 
bruges som styringsredskab på nationalt plan. 
Derfor bør de stilles i bero og erstattes af nye, 
moderne test. 

Lige fra testenes spæde start har der været 
kritik i både lærer- og forskerkredse af, hvad 
det betyder for skolen at indføre test – og 
også af testenes kvalitet. De seneste år er sær-
ligt den sidste del af kritikken taget til blandt 
nogle forskere, mens andre forskere har 
forsvaret testenes resultater, som de selv har 
baseret forskning på. Danmarks Institut for 
Pædagogik og Uddannelse forsøgte i efteråret 
at sætte en konference op, hvor forskere på 
området kunne diskutere testene, men forta-
lerne for testene trak sig fra konferencen og 
ville hellere vente på evalueringen. 

Ved redaktionens slutning var det endnu 
ukendt, hvad den politiske beslutning på bag-
grund af evalueringen bliver.

Folkeskolen Forskning har med dette tema 
spurgt forskere om, hvad konsekvenserne er 

af at indføre test i folkeskolen, om det giver 
mening at teste, og hvad man kan og bør gøre 
i stedet. Ingen lande synes at have fundet de 
vise sten i forhold til test, men der er masser 
af inspiration at hente, hvis man vil fravige de 
oprindelige principper for de danske natio-
nale test – for eksempel det udskældte adap-
tive princip, sådan som evalueringsgruppen 
anbefaler. 

Vi har også set på, hvordan 
lærerne bruger testene – via 
forskning i, hvad det betyder 
for lærernes brug af testene, 
hvilken baggrund og hold-
ninger de har. Men vi har 
selvfølgelig også spurgt 
lærerne selv om, hvordan 
deres erfaringer er. 

Læs mere om evalu-
eringen på side 28 og på 
folkeskolen.dk. 
pai@folkeskolen.dk
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De er ikke mod test, og de bruger masser af dem i deres undervisning. 
Men de fire lærere, som fagbladet Folkeskolen taler med, kan finde meget 
andet at bruge penge på end at udvikle nye nationale test. 

Det skorter ikke på kritik af de nationale 
test, når man spørger fire lærere fra henholdsvis 
Aalborg, Odense, Værløse og Gentofte om deres 
oplevelser. Men så skilles vandene også. Nogle vil 
gerne have landsdækkende test – hvis bare de virker. 
Andre synes, at de pædagogiske test er nok. Mette 
Frederiksen, som underviser på Syvstjerneskolen i 
Værløse, mener ikke, at testene har nogen pædago-
gisk værdi overhovedet. 

»Det er et stort problem, at man vil bruge dem 
både som pædagogisk værktøj og som politisk kon-
trolredskab. Det håber jeg, de skiller ad. For vi – det 
pædagogiske personale – behøver dem ikke. Stod 
det til mig, kunne vi fint skrotte dem helt«, siger 
Mette Frederiksen. 

Dansklæreren mener, at testene ofte tegner et 
skævt billede, fordi resultaterne er helt løsrevet fra 
lærernes vurdering. Lærerne har ikke mulighed for 
at kommentere og lægge deres pædagogiske vurde-
ring ind. Samtidig tester de ikke nødvendigvis dét, 
som undervisningen handler om. 

»Min danskundervisning er for eksempel stort 
set ikke digital i 3. klasse«, siger Mette Frederiksen. 

Tobias Zimling, som arbejder på Gentofte Skole, 
er bestemt heller ikke imponeret over de nationale 
test, som de ser ud i dag. Men han har oplevet, at 
de gav værdi.

»Jeg bruger dem til at opdage, om jeg har over-
set noget. Jeg har oplevet, at jeg har haft elever, 
som jeg mente var ret skarpe, men når jeg så ser 
testresultaterne, kan jeg se, at de faktisk ikke læser 

særlig godt. Det giver jo mig en mulighed for at 
sætte ind i forhold til noget, jeg ellers ikke havde 
opdaget. Også når jeg har fået overdraget en klasse, 
er det rart at få en fornemmelse af deres niveau«.

Det har Mette Frederiksen ikke oplevet. Hun 
har svært ved at tro, at testene kan give hende den 
slags fingerpeg, når der er så stor usikkerhed om 
resultaterne:

»Det har jeg oplevet med de diagnostiske test, 
jeg selv bruger i dansk, men aldrig med de natio-
nale test«.

»Det er jo virkelig træls, at de ikke er valide, det 
holder slet ikke«, medgiver Tobias Zimling, »men 
det betyder ikke, at jeg ikke godt kan se, at hele 
ideen med ensartede standardiserede test over hele 
landet kan give mening«. 

Mangler at kunne fortolke resultaterne
Per W.S. Marshall arbejder på Seminarieskolen i 
Aalborg og har mange tosprogede elever og mange 
elever fra en lav socioøkonomisk baggrund. 

»Vi har haft en konsulent fra ministeriet ude til 
at hjælpe os med at bruge beregneren, hvor man 
kan få analyseret dybere på resultaterne. Så synes 
jeg godt, at dele af det kan give mening. Men det 
halter virkelig, at lærerne ikke bliver uddannet til at 
kunne forstå og fortolke resultaterne. Det betyder, 
at der ikke er ejerskab, og lærerne taler dem ikke 
op«, siger Per W.S. Marshall.

Hvis det skal give mening, mener han, at læ-
rerne skal kunne forstå resultaterne godt nok til at 

PRAKSIS
Lærere vil hellere 
bruge pengene på 
andet end nye test
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kunne bruge dem og kunne formidle dem til elever 
og forældre. 

»Det duer ikke, at de veluddannede forældre 
sidder og spørger ind til resultaterne, og så kan vi 
ikke forklare dem. Man har investeret en masse 
penge i test, men glemt at investere i at uddanne 
personalet til at kunne bruge dem«, siger han. 

For Niels Lyngbo fra Kroggårdsskolen i Odense 
kan man sådan set godt teste, hvis man vil, men 
problemet er, at der er så meget, der ikke bliver set:

»Alt det, der ikke bliver testet, går under rada-
ren. Der er mange fag, der ikke bliver testet. Hvis 
man virkelig vil måle skolens kvalitet, burde man i 
virkeligheden også se på toiletforhold og bibliote-
ket, og hvordan lærerne taler til eleverne, og hvor 
godt de har det, for det betyder jo utroligt meget 
for læringen. Det er et meget lille udsnit, man 
tester, og desværre har både vi og i høj grad poli-
tikerne en tendens til at fokusere på det, vi bliver 
målt på, så alt det andet får mindre værdi«. 

De tre andre lærere er enige. 
»Jeg savner alt det, der ikke kan måles – at kun-

ne fortolke tekster og formulere sig frit. Alle de frie 
kunster og dannelsen«, siger Tobias Zimling. 

Lærerne har også masser af eksempler på, at 
opgaver i testene har været uforståelige eller helt 
skæve på, hvad det giver mening, at eleverne skal 
kunne. Eller at eleverne får et dårligt resultat, ikke 
fordi de ikke kan læse eller regne, men fordi noget i 
opgaven blokerer. Her kunne lærerens vurdering af 
situationen være en fordel. 

»Jeg tager meget ofte de læsetest, jeg bruger, to 
gange på nogle elever, fordi situationen, nervøsite-
ten eller dagsformen har fyldt for meget første gang. 
Og så får jeg et helt andet og meget mere brugbart 
resultat anden gang«, siger Mette Frederiksen.  

De pædagogiske test giver mere mening
Om de nuværende test bare skal skrottes, er de 
fire lærere ikke helt enige om. Men ingen af dem 
vil af med de pædagogiske, faglige og diagnostiske 
test, de bruger i hverdagen. 

De bruger selvudviklede test med åbne spørgs-
mål eller multiple choice efter et forløb for at se, om 
eleverne har lært det, de skulle. De bruger et væld 
af læsetest, ordblindetest, dansk- og matematiktest 
fra Hogrefe Psykologisk Forlag og individuelle test 
fra Dansk Psykologisk Forlag, og Mette Frederiksen 
fortæller om sit eget system, hvor hun skriver nota-
ter om fem elever ad gangen i undervisningen op til 
samtalerne for at bedømme deres niveau.  

»Vi har også stor glæde af at teste de børn, der 
kommer fra andre skoler, som har haft mange sko-
lenederlag. Der kan vi for eksempel se, at de er ord-
blinde, og så får de pludselig en succesoplevelse, 
fordi de får hjælp. Hvis man gerne vil trække data 
ud, så tænker jeg, at for eksempel Hogrefe-testene 
bliver brugt så meget, at man sikkert kunne trække 
rigeligt ud der«, siger Per W.S. Marshall. 
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Han vil dog nødigt helt af med landsdækkende 
test, for blandt hans elever har de en motiverende 
effekt: »Der er altså ikke meget grundtvigsk indre 
styring blandt en del af mine elever. Der betyder 
karakterer og testresultater meget, i forhold til at de 
gør en ekstra indsats«.

Tænk, hvis de målte læseglæden
Spørgsmålet er, hvad fremtiden bringer for de 
nationale test. Præsenteret for forslag om nyudvik-
lede nationale test, helt at undvære test, køre med 
stikprøvetest eller dataudtræk er de fire lærere 
ikke tilbøjelige til at vælge nogen af forslagene. Det 
kunne være rart med en udvikling af de diagnosti-
ske test, og hvis man skal have nationale test, så 
skal de selvfølgelig virke. Men de er enige om, at 
de ikke ønsker, at man skal bruge store pengesum-
mer på at udvikle nye landsdækkende test. 

»Jeg har ikke personligt brug for at få noget 
andet. Det går så fint med de pædagogiske test, vi 
allerede bruger, men jeg vil da gerne bidrage til at 
give det politiske niveau viden om skolens kvalitet«, 
siger Mette Frederiksen og uddyber:

»Jeg synes, at det burde være et lovkrav, at alle 
kommuner havde en evalueringsplan for, hvad 
man vil måle og hvordan. Sådan en har vi i dansk 
og matematik. Den viser, hvilke diagnostiske test 
man skal tage på hvilke klassetrin. Det udgør et fint 
testapparat for os. Derudover kunne man så have 
stikprøvetest til politikerne, som blev fortolket af 
lærere og kommunens konsulenter«. 

Lærerne ideudvikler også på, om man helt kun-
ne droppe test som styringsredskab og i stedet have 
kommunale konsulenter, der kom ud og tog tempe-
raturen på skolens kvalitet på alle parametre. 

»Det ville betyde, at det ikke længere svarede til 
bare at stikke et termometer ind i skolen, hvor man 
måler laveste fællesnævner – det, man kan måle og 
veje. Vi ville så også slippe for, at skolelederne, når 
testresultaterne kommer, enten skal promovere sig 
på noget, som måske slet ikke holder, eller skal for-
søge at bortforklare det«, siger Niels Lyngbo. 

Lærerne ser nemlig gerne, at det politiske niveau 
interesserer sig for skolen mere bredt, og de vil ger-
ne have det kommunale niveau i spil – ude på sko-
lerne og på andre måder end bare ved videnstest.

»Tænk, hvis de interesserede sig for at måle 
læseglæden på en skole. Det ved alle jo er alfa og 
omega for læsningen«, siger Mette Frederiksen, og 
Per Marshall tilføjer:

»Ja, eller demokratiseringsprocessen. Hvis det 
handler om at udvikle børnene til at kunne fungere 
som demokratiske og deltagende mennesker i sam-
fundet, er det jo ikke de enkle kompetencer, man 
tester i dag, der gør det. Det er lærerens samspil 
med eleverne i klassen. Tænk, hvis det var det, man 
interesserede sig for«.  
pai@folkeskolen.dk

Niels Lyngbo, 52 år, lærer siden 1993 i sløjd 
og historie, underviser på Kroggårdsskolen i 
Odense i håndværk og design, naturfag og ma-
tematik. Har H&D-blokken på folkeskolen.dk’s 
netværk for håndværk og design.

Tobias Zimling, 41 år, lærer siden 2009 i dansk, 
historie og samfundsfag. Arbejder på Gentofte 
Skole og begynder nu på en master i læreprocesser 
på Aarhus Universitet. Har bloggen Lærerliv m.m. 
på folkeskolen.dk

Per W.S. Marshall, 49 år, lærer siden 1997 
med linjefag i engelsk og historie, men undervi-
ser også i dansk på Seminarieskolen i Aalborg. 
Er også engelskvejleder og har bloggen Mars-
hall på folkeskolen.dk/engelsk

Mette Frederiksen, 49 år, lærer siden 1996 
i dansk og kristendomskundskab, arbejder på 
Syvstjerneskolen i Værløse, hvor hun også un-
derviser i musik, kristendom og specialunder-
visning. Medlem af Undervisningsministeriets 
rådgivningsgruppe omkring vejledende Fæl-
les Mål, af formandskabet i Rådet for Børns 
Læring og rådgivningsgruppen om elevplaner. 
Har foredragsvirksomheden »Formålstyret Un-
dervisning« og bloggen Mette Frederiksen på 
folkeskolen.dk

Jeg savner alt det, der  
ikke kan måles – at kunne 
fortolke tekster og formulere 
sig frit. Alle de frie kunster  
og dannelsen«.
Tobias Zimling, lærer

 

 

 

 

 
 

 

DANMARKS LÆRERFORENING 

 

Nordisk Pensionisttræf 2020 afholdes i år på Hotel 
Scandic Alta i ”Nordlysbyen” Alta i Norge, i 
dagene 15. - 19. juni 2020. 
 
Hvem kan optages? 
Pensionerede medlemmer af Danmarks 
Lærerforening samt disses ægtefæller/ 
samlevere. 
 
Træffet byder bl.a. på: 

 Alta Museet og helleristninger 
 Nordlyskatedralen 
 Samisk højskole  
 Masi og Alta-dæmning og kraftværk 
 Utdanningsforbundets dokumentar  

”The Teachers Protest” 
 

 
 

Priser for Pensionisttræf 2020 
Enkeltværelse pr. person Dkr. 7.200,- 
Dobbeltværelse pr. person Dkr. 5.225,- 
 

Prisen dækker indkvartering og selve træffet med 
udflugter og alle måltider. Drikkevarer, flybillet t/r 
samt transport til/fra Hotel Scandic i Alta er for 
egen regning. 
 
Der optages i alt max. 25 deltagere. Danmarks 
Lærerforening yder et tilskud på kr. 1.400,- pr. 
medlem. Tilskuddet er ikke fratrukket den anførte 
pris. 
 
Læs mere og tilmeld dig via www.dlf.org  - gå i 
”Medlem”og vælg ”Foreningens kurser og 
uddannelser” og vælg ”Medlemmer”  
senest den 6. marts 2020. 

NORDISK  
PENSIONISTTRÆF 2020 
15. - 19. juni 2020 i Alta, Norge 
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Udvikl en ny test,  
eller gå over  
til stikprøver
De nationale test så ud til at være testenes Rolls-Royce, men 
det forspring har vi sat over styr, siger dr.phil. Christian Christrup 
Kjeldsen. Han mener, vi skal droppe skyttegravskrigen og lære af 
egne og internationale erfaringer.

I Danmark kan man enten være for eller 
imod de nationale test, og det er en indædt 
kamp. Hvorfor kan man ikke være for test, men 
mene, at vi kan gøre det langt bedre end med de 
nationale test? spørger viceinstitutleder på Dan-
marks Institut for Pædagogik og Uddannelse 
(DPU), Aarhus Universitet, Christian Christrup 
Kjeldsen. Han savner den midterposition, der er 
naturlig i de mange internationale fora om test, 
han deltager i.

»Når jeg sidder sammen med forskere fra 
Østrig, Frankrig og USA i et telt i Agadir til kon-
ference om en international test, er der en fæl-
les interesse i udviklingsarbejde. En åbenhed 
og nysgerrighed i forhold til, hvordan vi kan 
gøre det bedre. Det savner jeg virkelig i diskus-
sionen herhjemme. Her er man for eller imod. 
Udviklingen af testene foregår samtidig under 
stort hemmelighedskræmmeri, og selv forsk-
ning i testene bliver vanskelig af den grund«. 

Som viceinstitutleder for forskning på DPU 
har dr.phil. Christian Christrup Kjeldsen gen-
nem en årrække deltaget aktivt i forskning og 
diskussion af test, både nationalt og i interna-
tionale møder omkring de store internationale 
undersøgelser som Timss og Pirls og i Flip-sam-
arbejdet, som er en europæisk organisation af 
lande, der samarbejder om udvikling af test. 

Han fortæller, at de danske nationale test 
oprindeligt blev set som et forbillede for frem-
tidige nationale test. 

»At udvikle onlinetest med en adaptiv 
struktur til et helt skolesystem, det var, da de 
blev skabt, ideen om en Rolls-Royce. Men jeg 
er ikke sikker på, at vi fik en Rolls-Royce. Man 

satsede stort og fik det op at køre, men man 
har ikke været åben over for at rette fejl og at 
videreudvikle dem i samarbejde med andre 
lande. Og så er vi blevet overhalet indenom«, 
siger Christian Christrup Kjeldsen. 

Årsagen til lukketheden mener Christian 
Christrup Kjeldsen udspringer af to ting. Dels 
betyder det adaptive princip i testene, at man 
bliver nødt til at holde opgavebanken hem-
melig. 

»Det kan afstedkomme en lukkethedskul-
tur, hvor ikke engang forskningen kan komme 
ind og bidrage og følge med. Det er helt ander-
ledes åbent i alle de store internationale un-
dersøgelser. Få dage efter Pisa-præsentationen 
kan alle interesserede hente de anonymisere-
de data ned – også svarmønstre på de enkelte 
opgaver. Herhjemme kan vi ikke engang som 
forskere få adgang til data for svarmønstre bag 
de nationale test. Så er det svært at udvikle og 
i øvrigt bruge de korrekte statistiske metoder 
til at tage højde for usikkerhed på målingen«, 
siger forskeren. 

Dertil kommer, at der ikke politisk er blevet 
reageret, da man opdagede de store proble-
mer med måleusikkerheden.

»Det er jo velkendt stof, at der er store 
problemer, men det har ikke ført til gennem-
gribende forandringer. Man har negligeret 
udfordringerne i stedet for at tage tyren ved 
hornene. Det er lidt nedtrykkende, at man i 
en international sammenhæng oplever åben-
hed over for de udfordringer, der er med at 
udvikle gode prøver og test, og at man så i 
egen hjemlige andedam blandt både forskere 
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MØD  
FORSKEREN

Christian Christrup Kjeldsen
PÆDAG O G I S K  S O C I O LO G ,  D R . P H I L .

og politikere støder ind i lukkethed og to fløje, 
hvor det handler om enten at skrotte dem to-
talt eller fortsætte uforandret«, siger Christian 
Christrup Kjeldsen.

Andre lande har droppet det adaptive 
I 2009 gennemførte EU en undersøgelse af, 
hvordan man bruger test og bedømmelser i 
de forskellige lande. Der var stor mangfoldig-
hed. Men siden er man begyndt at arbejde 
tæt sammen på tværs af lande. Systemerne 
bliver derfor mere og mere ens. Også lande 
som De Forenede Arabiske Emirater er nu 
i gang med at udvikle digitale test, og FN’s 
organisation for uddannelse, Unesco, har ud-
givet anbefalinger til nationale faglige test for 
udviklingslandene. 

Men dele af de nationale test, som man 
fortsat diskuterer i Danmark, er man for 
længst gået bort fra andre steder. For eksem-
pel det fuldt adaptive princip. 

»Ideen var god nok på det tidspunkt, men 
det viste sig, at de psykometriske forudsæt-
ninger ikke holdt i praksis, så man måtte 
acceptere en større standardfejl. Man troede 
på, at præcisionen kunne gøres meget bedre 
på kortere tid ved et adaptivt system. Men det 
har vist sig i praksis, at det ikke virker som 
forventet. Det har man forstået internatio-
nalt, så der arbejder man for eksempel i Pisa, 
Timss og Pirls i højere grad med en såkaldt 
’routed adaption’, hvor man rammer et no-
genlunde niveau fra starten og derefter kører 
lineært«. 

Fordelene ved den form er, dels at man 
har brug for at udvikle langt færre opgaver, 
dels at lærerne nemmere kan se, hvilke opga-
ver eleverne har fået, og dermed forstå, hvor 
eleverne har udfordringer.

Tilbagemeldinger, der giver mening 
Et andet område er tilbagemeldingerne til ele-
verne. Her var de nationale test også langt frem-
me, og man bevæger sig internationalt i den 
retning, hvor alle elever skal have en tilbagemel-
ding. Men det skal være en tilbagemelding, som 
elever og lærere kan bruge til noget, og hvor 
usikkerheden ikke er så høj, at tilbagemeldin-
gen ikke holder.  
     Østrigerne arbejder for eksempel med dif-
ferentierede tilbagemeldinger, hvor der tages 
højde for elevernes forudsætninger.  
     »I Østrig får alle elever tilbagemeldinger på 
deres test, men det gives i en form, så man kan 
se, hvor man ligger i forhold til en sammenlig-

nelig gruppe – for eksempel socioøkonomisk 
baggrund eller tosprogethed – ikke i forhold til 
hele kongeriget. Det giver langt bedre mening i 
forhold til at udvikle sig. Det samme får under-
viseren, så man kan forstå referencen med de 
usikkerheder, der er«, siger Christian Christrup 
Kjeldsen. 
     Netop det med usikkerheden er noget, der 
bliver diskuteret åbent internationalt. 
     »Du finder ikke nogen internationalt, der 
siger, at deres testresultater er klippesikre ned 
på decimalen. Alle testresultater er usikre, og 
skal det gøres fair, så bør den usikkerhed altid 
fremgå af tilbagemeldingen«.  
     Her refererer Christian Christrup Kjeldsen til 
den danske diskussion af, hvor meget man kan 
tro på testresultaterne for den enkelte elev.  

Hvor ved  
han det fra?

Pædagogisk sociolog Christian 
Christrup Kjeldsen har i en lang 
årrække forsket i emner relateret til 
skolen. Han har en dr.phil. fra »Edu-
cation and Capabilities« ved Bielefeld 
Universitet. Han er viceinstitutleder 
for forskning ved DPU, Aarhus Univer-
sitet, og leder af Nationalt Center for 
Skoleforskning. Oprindelig uddannet 
folkeskolelærer med linjefag i musik 
og fysik/kemi.   

Han har gennem årene gennem-
ført en del international komparativ 
forskning i større EU-projekter. Han 
er meget involveret i IEA (Internatio-
nal Association for the Evaluation of 
Educational Achievement), der arbej-
der på at forske og forbedre læring i 
grundskolen i hele verden. Her er han 
dansk repræsentant i den besluttende 
generalforsamling og er valgt ind i 
IEA’s »Standing Committee«. Han 
er overordnet ansvarlig for gennem-
førelsen af de danske internationale 
studier Timss, Pirls, ICCS og ICILS 
og national forskningskoordinator for 
Timss i Danmark.
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opgavetyper, som involverer eleverne på en 
anden måde, og som reflekterer og afspejler 
den undervisning, de har i dagligdagen. I 
Flip-samarbejdet arbejder man med interak-
tive opgaver. Ligesom i Timss, hvor eleverne 
har problem solving items, hvor de får en 
storyline og eksempelvis skal gennemføre et 
interaktivt eksperiment«. 

Opgaverne i Timss og Pirls kunne man 
sagtens bruge som eksempler på, hvordan 
det kan gøres. Man kan ikke overtage dem 
direkte, men hvis man involverer lærere og 
forskere i at udvikle dem til dansk kontekst, 
kunne det blive virkelig godt, mener han.

Her kunne vi lære noget af Norge. 
»I Norge har de erkendt, at det med at 

måle færdigheder i uddannelse, det er ikke 
bare noget, man lige får et konsulentfirma til 
at gøre. De har oprettet et center, hvor de har 
rekrutteret dygtige internationale forskere, 
og så samarbejder de med professionerne 
om at udvikle. Det kunne vi også gøre i dansk 
sammenhæng. Men det kræver en imødekom-
menhed over for, at det er det, man skal«, 
siger Christian Christrup Kjeldsen.

Stikprøver eller nye landsdækkende test 
Så hvad mener Christian Christrup Kjeldsen, 
at Danmark bør gøre i forhold til test? Først 
og fremmest mener han, at vi bør stoppe op 
og lære af det, vi har gjort. Være klar til at 
gøre det på en ny måde uden at skylle alle er-
faringer ud med badevandet.

Han ser to veje at gå: Enten kan man lære 
af de nationale test og lade forskere og prakti-
kere udvikle en ny landsdækkende test. Eller 
man kan gå over til stikprøvebaseret testning 
og så bruge krudtet på at udvikle bedre dia-
gnostiske test til individniveau, som lærerne 
kan bruge i undervisningen. 

Vælger man den første vej, er der en del 
ting at tage højde for: »Det kan lade sig gøre 
at udvikle gode test. Og det er helt legitimt 
som forælder, at man gerne vil have en tilba-

Udfordringerne med at udvikle det 
ene eller det andet er lige store. Og 
man skal passe på, at det ikke bliver 
tilfældige lykkeriddere på markedet, 
der lover, at alt kan lade sig gøre. 
Christian Christrup Kjeldsen

     »Jeg læste forleden en artikel helt tilbage fra 
1992 om det amerikanske system, hvor det klok-
keklart fremgik, at de var opmærksomme på, at 
man ikke kan give tilbagemeldinger på under-
dimensioner svarende til de danske profilområ-
der, hvis man ikke har virkelig mange opgaver 
i hver. Hvis man bygger vurderingen på et min-
dre antal spørgsmål, så stiger usikkerheden jo. 
Ikke overraskende«. 
     Udfordringen her er ikke, at de fleste for-
skere ikke er klar over dette. Udfordringen er, at 
politikerne ofte ønsker mere detaljerede resul-
tater, end det er rimeligt at give, mener han.  
     »Ved den seneste konference, jeg var til, sad 
jeg ved siden af den ansvarlige for det østrig-
ske system, som virkelig er spændende. Og så 
fortæller hun mig, at man også der fra politisk 
hånd nu ønsker individuel tilbagemelding på 
profilområder. Politikerne vil have det, selv om 
forskerne har sagt, at det er for usikkert, hvis 
ikke testen skal blive alt for lang«.

Opgaver, man faktisk lærer af 
Et andet område, hvor Christian Christrup 
Kjeldsen mener, at vi kunne lære af, hvad der 
foregår internationalt, er typerne af opgaver. 
Hvis man dropper det fuldt adaptive princip, 
skal man udvikle langt færre opgaver og kan 
gøre dem langt mere spændende.

»De nationale test er baseret på rimeligt 
rigide opgavetyper. Hvis vi skal være med 
her, skal vi se på, hvordan man udvikler 

Internationalt er der flere fora, hvor der bliver samarbejdet om 
og udviklet på test og evaluering:

Flip-samarbejdet begyndte i 2017 som et nonprofitsamarbej-
de mellem forskere i Frankrig, Luxembourg, Italien og Portugal for 
at finde løsninger på udfordringer med digital bedømmelse. Siden 
er mange andre lande kommet med, deriblandt også Danmark. 

Timss og Pirls bliver gennemført af IEA (International Asso-
ciation for the Evaluation of Educational Achievement), som har 
testet i læsning og matematik siden 1959. I dag deltager mere end 
60 lande i IEA’s store studier Timss og Pirls. IEA udvikler løbende 
på sine test på forskningscentre på universitetet i Boston og et 
forskningscenter i Hamborg og afholder årlige møder, hvor forskere 
kan udvikle og lære af hinandens erfaringer. 

Pisa bliver udviklet og gennemført af OECD, som har gen-
nemført test i læsning, naturfag og matematik siden 2000, 
senest 79 lande. Også her forskes der og arbejdes på tværs af 
landene med at udvikle test og evaluering, og med hvordan man 
kan bruge resultaterne. 

International udvikling af test
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gemelding på, hvordan det står til. Men det 
skal være ordentligt, og det kræver, at man 
erkender, at det, vi har i dag, ikke fungerer«.

Internationalt arbejder man på, at testene 
skal have værdi for eleverne, så den megen 
tid, man bruger på dem, bliver brugt bedre. 

»Som jeg ser det, er der tre ting, der kan 
gøre test relevante og interessante for ele-
verne at gennemføre: Det skal være muligt 
for lærere at vurdere og fortolke den enkelte 
elevs resultat og testforløb. Testene skal af-
spejle praksis i faget, hvilket kræver, at man 
løbende involverer praktikere og forskere på 
området, og at de er dynamiske over tid – 
også for at sikre, at det ikke bliver ’learning 
to the test’. Og så skal man lave et forløb, 
der tester færre gange, men ordentligt. Det 
er bedre at få en relativt god sikkerhed færre 
gange end en masse gange, hvor man ikke 
ved, om det holder«, siger han. 

I en ny landsdækkende test bør man efter 
Christian Christrup Kjeldsens mening gå væk 
fra det fuldt adaptive, men læne sig op ad 
lærerens vurdering af startniveauet og der-
med kunne lave opgaver med større variation 
i type og indhold. Han tror ikke på test i alle 
fag hvert år, men en rullende form, hvor alle 
fag bliver testet over tid, nogle måske oftere 
end andre. Og så bør tilbagemeldingen til læ-
rerne og eleverne være i stil med de østrigske, 
hvor resultaterne måles op mod sammenlig-
nelige elever og klasser, så lærerne ikke bliver 
hængt op på et unfair grundlag. 
 
Diagnostiske test til lærernes dagligdag 
Alternativet er at nøjes med at teste cirka 
hver tiende elev. 

»Hvis man gør det som stikprøver, kan 
man bruge længere tid på testen og spørge 
til baggrundsforhold relateret til undervis-
ningen, som man gerne vil være klogere på. 
Der vil også være usikkerhed på en stikprøve, 

men hvis forskellene ikke er større, end at 
man ikke kan få øje på dem i en stikprøve, så 
vil jeg påstå, at de heller ikke er værd at be-
skæftige sig med«, siger viceinstitutlederen. 

Det vil selvfølgelig betyde, at man ikke 
længere kan udarbejde ranglister over skoler-
ne, men det er ikke det store tab, mener han, 
for man ville sagtens kunne se forskelle på 
skoletyper. Også her ser han for sig, at man 
laver en rotation mellem fag og årgange. 

Til lærerne kunne man så begynde at ud-
vikle de diagnostiske test, for eksempel kunne 
man bruge det system, de bruger i Flip-sam-
arbejdet, til at udvikle onlinetest, som kunne 
udvikles videre i de enkelte team. Her er der 
nemlig udviklet opgaver, som er mere kom-
plekse og kontekstuelle.

»Skolen har brugt faglige, diagnostiske test 
i årevis. Men dels har vi brug for at udvikle 
det, man kalder ’test literacy’, blandt lærerne 
og ledere. Dels mener jeg, at vi skal hjælpe 
med at udvikle en buket af relevante evalu-
eringer og test, som lærerne kan tage ned fra 
hylden i det daglige arbejde. Som det er nu, 
er det jo relativt uoverskueligt for lærerne. 
Så det kunne være godt at give dem en blå-
stempling i forhold til deres psykometriske 
egenskaber, for eksempel måleusikkerhed«. 

Om man vil gå den ene eller anden vej er i 
høj grad et politisk spørgsmål. 

»Udfordringerne med at udvikle det ene 
eller det andet er lige store. Og man skal passe 
på, at det ikke bliver tilfældige lykkeriddere på 
markedet, der lover, at alt kan lade sig gøre. 
Fordelen ved de centrale landsdækkende test 
er også, at alle forældre til børn i folkeskolen 
får en ensartet tilbagemelding, uanset hvor 
børnene går i skole, ulempen er, at det ikke i 
dag dækker de private skoler også«.  
pai@folkeskolen.dk

Christian Christrup Kjeldsens læsning på tværs af de 
europæiske lande er, at der er en ensretning i gang. 
»Man lærer af hinanden, og man lader sig inspirere af 
Pisa, Timss og Pirls. Vi har været i front, men er ble-
vet overhalet indenom, og vi kan gøre det så meget 
bedre, fordi vi har erfaringerne«.

Christian Christrup Kjeldsen er grundlæggende for test i skolen, men ikke som de nationale 
test er i dag. Han ser to muligheder: 1) Udvikl nye landsdækkende test for alle elever uden det 
fuldt adaptive princip og med mere interessante og interaktive opgaver, som gennemføres i 
alle fag med meget større mellemrum og i skiftende rækkefølge og med tilbagemeldinger i 
forhold til elevens og klassens forudsætninger. Eller 2) Gå over til at følge med på nationalt ni-
veau ved stikprøvebaserede test på cirka hver tiende elev, som så kan være mere omfattende, i 
alle fag, men med større intervaller og på skift, og derudover lade forskere og praktikere udvikle 
og blåstemple en buket af diagnostiske, faglige test, som lærerne kan bruge i dagligdagen.  

Forskerens bud på test i Danmark
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Danmark kan  
lære af disse lande
Mange af de europæiske lande samarbejder om at udvikle test, og der 
 bliver forsket massivt. Ifølge professorerne Jeppe Bundsgaard og  
Christian Christrup Kjeldsen kan folkeskolen hente masser af inspiration i 
Europa og hos udviklerne af de internationale test Timss, Pirls og Pisa. 

TENDENSER

Lærerne og eksperter i toppen af testsystemet
Det nationale testsystem i den franske grundskole bliver styret af en underafdeling af 
undervisningsministeriet på samme måde som Stil i Danmark. Men i Frankrig er den 
overordnede ansvarlige for testene ekspert på området med en ph.d. i psykometri og 
test, og han er samtidig leder af forskersammenslutningen IEA. Testudviklerne er læ-
rere med videreuddannelse inden for test. De arbejder med kombinationer af adaptive 
test og derefter lineære testforløb. De har 80-100 opgaver på deres hovedprøver og 
kan give tilbagemeldinger på subskalaer. 

»I Frankrig har de erkendt, at det er svært og udfordrende at udvikle gode test, og at 
det ikke bare er en færdig vare, man bestiller på hylden. De arbejder virkelig med at give 
anvendelige tilbagemeldinger, og de testopgaver, eleverne får, ser spændende og sjove 
ud, også fra et lærerfagligt perspektiv«, fortæller Christian Christrup Kjeldsen, viceinsti-
tutleder på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet. 

Tester også i kunst
Portugal udviklede i 2016 et nyt system, som hænger tæt sammen med undervisnin-
gen. Eleverne bliver testet i 4., 5. og 8. klasse. Alle fag er repræsenteret – også idræt 
og kunst, men i rotation og kombineret. Testene placerer eleverne på fire niveauer:  
1) De kan det, de skal. 2) De kan det meste, men kan forbedre sig. 3) De kan ikke det 
forventede. 4) Ikke besvaret. 

Resultaterne bliver delt med lærere og forældre. Skoleledere og lovgivere får statistik. 
Det er ikke high stakes-test, resultatet må maksimalt tælle 30 procent i den samlede 
bedømmelse, og ministeriet understreger, at man ikke må lægge for meget vægt på te-
stresultaterne. Professor Helder Sousa, som arbejder med testene og er næstformand i 
det europæiske testsamarbejde Flip, mener, at systemet fungerer godt, ikke mindst fordi 
det er en del af et større evalueringsprogram: »Testene følger læseplanen og kan sammen-
lignes over tid. Så lærerne kan bruge dem til at se, hvad de skal ændre i deres undervisning«. 
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Tester for at forbedre undervisningen
Finland kan ikke vise, hvordan man udvikler gode nationale test, men hvad 
man kan gøre i stedet. I Finland bruger man diagnostiske test i stor stil, 
og de er udviklet sammen med lærere, speciallærere, pædagoger og test-
designere til brug i en individuel pædagogisk sammenhæng. Resultaterne 
bruges til at tilpasse undervisningen, så især de svageste elever bliver 
løftet. Når Finland klarer sig så godt i internationale undersøgelser, er det 
netop, fordi deres svageste elever udkonkurrerer de andre landes. 

Finland har ikke obligatoriske nationale test, men bruger stikprøveundersø-
gelser. Det finske National Board of Education udvikler sammen med relevante 
interessenter omkring skolen de overordnede rammer for læseplanerne og fore-
tager derefter årlige evalueringer ud fra stikprøver på fem-ti procent af eleverne 
for at se efter sociale og geografiske forskelle og udvikle forbedringer ud fra 
dem. Der bliver ikke udarbejdet ranglister over skoler, og der er ikke sat overord-
nede standarder eller mål for eleverne. 

Test skal være brugbare for lærere
Norge indførte nationale test i 2004, men efter massive protester og boykot fra ele-
ver besluttede politikerne en toårig timeout. De nye test i norsk, regning og engelsk 
fik mere fokus på den pædagogiske evaluering end på styringen. Man gjorde det til et 
fremadrettet redskab ved at gå fra test i slutningen af hvert trin til test i begyndelsen 
af 6., 9. og 10. klasse. Der en desuden frivillige diagnostiske test, som de fleste skoler 
bruger til at vise de 20 procent svageste, som lærerne skal følge. 

Testene er ikke adaptive, hvilket gør det let for lærere at bruge resultaterne. Mini-
steriet offentliggør resultaterne på skoleniveau, men for en skole ad gangen. Norge har 
skabt en række videnscentre rundtom i landet, hvor der forskes i og udvikles test. De 
ansatte har læreruddannelse, -erfaring og uddannelse i testvidenskab. Testene hænger 
tæt sammen med læreplanerne, og opgaverne afprøves flere gange for eksempel med 
fritekstsvar, så de endelige svarmuligheder er autentiske elevsvar. 

Fair tilbagemeldinger på test
Det østrigske skolesystem er anderledes bygget op end det danske, men i 2016 
gennemførte landet en skolereform, der bygger på kompetencebegrebet, og hvor 
man tester eleverne i 4. og 7. klasse. Tilbagemelding på testene til elever og læ-
rere gives ud fra »fairer Vergleich«-princippet, hvor et resultat vises i forhold til 
en sammenlignelig enhed. Så når eleven for eksempel får resultatet af en læse-
test, fortæller man ikke, hvordan eleven ligger i forhold til landsgennemsnittet 
eller i forhold til en standard. I stedet får eleven at vide, hvordan han eller hun lig-
ger i forhold til andre elever med samme baggrund og udfordringer. Det samme 
gælder for læreren, som får at vide, hvordan hendes klasse klarer sig i forhold til 
andre klasser med samme forudsætninger. Dette gøres for at give et fair sam-
menligningsgrundlag og reelt at kunne måle forbedringer. 
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Test styrer  
skolens retning
Skal vi have test og eksamen, skal de afspejle skolens formål, siger professor 
Jens Dolin. Han advarede før indførelsen af de nationale test politikerne om, at 
det ville få negative konsekvenser. For test påvirker skolen, siger han. 

Test og eksamen styrer, hvor 
skolen bevæger sig hen – det er som på en 
labrador, hvor halen logrer med hele hunden. 
Den sandhed har Jens Dolin igen og igen gen-
nem sin forskerkarriere arbejdet med og mod. 
Netop derfor er det problematisk, hvis danske 
nationale test og afgangsprøver ikke handler 
om det, man mener er vigtigt i skolen, og ikke 
måler korrekt på det, de så faktisk handler om, 
siger han. 

»Systemet retter sig ind efter evalueringen 
– test eller eksamen – uanset hvad intentionen 
har været. Så hvis evalueringen ikke passer 
med det, man har ønsket sig af skolen, bliver 
undervisningen, lærerne og i høj grad ele-
verne klemt«, forklarer professor emeritus på 
Institut for Naturfagenes Didaktik ved Køben-
havns Universitet Jens Dolin, som de seneste 
20 år har forsket i evaluering og effekterne af 
test i Danmark og udlandet. Han stod blandt 
andet i spidsen for det store EU-forsknings-
projekt Assist-Me, hvor man undersøgte, 
hvordan man kan fremme evalueringskultu-
ren i skolen.

»I 90’erne kom der et skifte fra undervis-
ning til læring, og jeg var med til det udvik-
lingsarbejde på gymnasieområdet. Allerede 
der blev det tydeligt, at vi ikke kunne ændre 
på undervisningen, hvis vi ikke ændrede på 
eksamen. Hvis eksamen tester paratviden 
og løsning af standardopgaver, er det meget 
svært for lærerne at holde fokus på kompe-
tencer. For slet ikke at tale om alle de andre 
områder, der ikke er med«. 

Jens Dolin var dengang meget inspireret 
af de prøver, man havde i folkeskolen, fordi 
de med projektopgaver og gruppeeksamener 
i langt højere grad simulerede den virkelige 
verden. 

»Hvis man vil undersøge, hvad eleverne 
faktisk har af færdigheder og kompetencer, 
så handler det jo om at evaluere deres evne 
til at handle i virkelige situationer baseret på 
den viden, de har fået. Det gør man ikke ved 
at placere dem ved en computer i en gymna-
stiksal«, siger forskeren. 

Evalueringskulturen var god nok
Men folkeskolen, der dengang havde en 
evalueringskultur, der i Jens Dolins øjne var 
godt på vej og fokuserede de rigtige steder, 
fik en noget anden drejning, efter at de første 
Pisa-undersøgelser i 2000 og 2003 viste, at 
danske elever langtfra var de verdensmestre, 
man troede. 
     Et rejsehold fra OECD blev derfor i 2003 
inviteret til at bedømme den danske folke-
skole. Holdet konkluderede blandt andet, at 
Danmark havde en svag evalueringskultur. 
Det lagde grunden for de nationale test. 
Problemet var bare, ifølge Jens Dolin, at både 
Pisa-undersøgelsernes måling og OECD-hol-
dets konklusion var skæv. 

»Det er dygtige folk, der udarbejder Pisa-
testene. Det er gode opgaver – langt bedre 
end de nationale test – og de er blevet bedre 
undervejs. Men det er opgaveregning. Det 
kan være vigtigt nok, men det indfanger på 

ET ANDET
PERSPEKTIV

E001720-0005 p18-21_FS0320_Forskning_Et andet perspektiv_Forsker_2.indd   18 07/02/2020   08.54



F O L K E S K O L E N  /  0 3  /  2 0 2 0  /  19 

F O R S K E R :

Test styrer  
skolens retning

T E K S T :  P E R N I L L E  A I S I N G E R  •  F O T O :  B O  T O R N V I G  •  G R A F I K :  F E R D I O . C O M

ville betyde for eleverne, undervisningen og 
lærerne. 5.700 forskningsartikler om emnet 
blev sorteret ned til 61 relevante studier, som 
de analyserede. 

»Det var interessant, for analysen sagde 
utvetydigt, at når man indfører test, bliver 
undervisningen forsimplet, så den passer til 
testene. De dele af undervisningen, der ligger 
uden for testen, bliver nedprioriteret. Fag, 
der ikke testes i, får færre timer og resurser. 
Med andre ord: Hele undervisningen bliver 
forsimplet og rettet ind efter det, man har 
valgt at teste i«, forklarer Jens Dolin. 

Analysen viste også, at eleverne bliver 
påvirket af at blive testet. Og ikke nok med at 
alle bliver nervøse af det, test rammer også 
skævt, så de lavest præsterende elever bliver 
ekstra nervøse og klarer sig dårligere. Det 
giver dem lavere selvværd, så de præsterer 
endnu dårligere næste gang. 

»Det giver en ret dramatisk polarisering, 
som jo på ingen måde er det, man ønsker, når 
man vil styrke elevernes niveau«. 

Det resultat viser ifølge Jens Dolin tydeligt, 
hvorfor det er en langt bedre ide – hvis man 
gerne vil teste – at man gør som i Pisa-testene 
og vælger for eksempel 4.000 elever ud hvert 
tredje år.

Jens Dolin
P R O F E S S O R

ingen måde alt det, man skal kunne i fagene«. 
Jens Dolin gennemførte efter de første 

Pisa-test et valideringsstudie, hvor han fik 120 
danske elever, der havde været med i Pisa, til 
at løse de samme opgaver, men som en del af 
en almindelig undervisningsaktivitet.

»Det viste sig, at alle elever, men især de 
svage, var bedre til at løse opgaverne, når de 
ikke var belastet af den kunstige testsituation«.

Han er også kritisk over for rejseholdets 
konklusioner, som ikke var forskningsbaseret, 
men baseret på udvalgte informanter. 

»Jeg gennemførte selv en undersøgelse af 
evalueringskulturen i naturfag, og den var 
klart bedre, end OECD sagde. Vi gennemførte 
en landsdækkende spørgeskemaundersø-
gelse, der viste, at naturfagslærerne brugte 
et væld af forskellige evalueringsformer, 
som de selv udviklede og tilpassede til deres 
undervisning. Men det drejede sig om evalu-
eringer til lokalt brug, typisk for at forbedre 
undervisningen og elevernes læring, som ikke 
kunne levere data, der kunne sammenlignes 
på tværs af klasser og skoler«. 

Testene fører til større ulighed
Jens Dolin mener altså ikke, at Danmark 
havde et problem med evalueringskulturen, 
før man indførte de nationale test – hvis man 
altså med evalueringskultur mener en kultur 
om lærerens evaluering af elevernes læring. 
Selvfølgelig kunne den forbedres. 
     Men at indføre landsdækkende standar-
diserede test var på ingen måde vejen at gå, 
mener han baseret på sin forskning: 
     »Den kur, man foreskrev til en sygdom, 
som jeg ikke mener eksisterede, var virkelig 
uheldig«. 

Daværende Dansk Clearinghouse for 
Uddannelsesforskning undersøgte, hvad 
konsekvenserne af at indføre test ville være. 
Jens Dolin deltog i arbejdet sammen med 
forskere fra Norge og Sverige. De gennem-
førte et metastudie af, hvad indførelse af test 

Forskerens bud 
på test i Danmark

Jens Dolin mener grundlæggende, at 
test og eksamen fylder alt for meget 
i den danske skole, ikke mindst efter 
at afgangskaraktererne er blevet ad-
gangsgivende, og testene bruges til 
at måle skolens kvalitet. Han foreslår 
helt at droppe dem og i stedet ud-
danne lærerne bedre til at give formativ 
feedback og så indimellem at trække 
summative data ud af den daglige 
undervisning, i det omfang politikerne 
har brug for dem til at styre og støtte 
skolen. Evalueringen kan for eksempel 
foregå i et portfolioformat, hvor elever-
ne løbende kan lære af den feedback, 
de får, og hvor de summative data reelt 
afspejler elevernes kompetencer. 

»Den kur, man foreskrev til en sygdom, 
som jeg ikke mener eksisterede, var vir-
kelig uheldig«, siger professor emeritus 
Jens Dolin om de nationale test. 
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for har de villet have data ud af systemet, og 
test er en billig måde. Men man har ikke taget 
højde for, hvad konsekvenserne af test koster 
samfundet på længere sigt. Og forskningen 
viser klart, at jo mere præstationsorienteret 
et system er, jo mindre dybt lærer man«. 

Test og eksamen fylder for meget
Jens Dolin var gennem fire år leder af det 
store EU-forskningsprojekt Assist-Me, hvor en 
lang række prominente forskere undersøgte, 
hvad man kan gøre for at fremme evalue-
ringskulturen i de europæiske skolesystemer. 
De undersøgte brugen af formativ og summa-
tiv evaluering, og hvordan man kan fremme 
brugen af formativ feedback i skolen. 

»Alle test og evalueringer kan bruges både 
formativt og summativt. Hvis du evaluerer for 
at måle et niveau, er det summativt, hvis du 
gør det for at lære noget af det, er det forma-
tivt. Og det er svært at gøre begge dele samti-
dig. Der er massiv forskning, der viser, at hvis 
du bruger noget summativt – sætter tal eller 
niveau på – så kan du blokere for det forma-
tive, fordi eleven kun ser på tallet«, siger han. 

Man kan godt bruge testresultater for-
mativt, hvis læreren bruger resultaterne og 
diskuterer dem med eleven. Men noget af 
det, forskningsprojektet viste, var, at lærerne 
har brug for mere uddannelse i, hvordan 
man giver god formativ feedback. Projektet 
understregede også, at testresultaterne kun 

»Det traumatiserer ikke eleverne, for de 
får ikke deres egne resultater, og det er kun 
kort tid for få elever en enkelt gang. Hvis man 
tror på test, så er det en god måde at trække 
resultater ud på. Det farlige er nationale test, 
som foregår i klasserum, hvor den enkelte 
elev får egne resultater«, siger han. 

Rapporten blev fremlagt for politikerne, 
men ikke desto mindre holdt de fast i de 
nationale test. 

Skadelig præstationsorientering  
Fik testen så også den negative påvirkning, 
som Jens Dolin og hans kolleger havde for-
udset? Ja, det mener forskeren helt klart. 

»Hvis jeg skal være positiv, så er der nok 
sket en øgning i faglighed – forstået som 
den konkrete viden – for det er der kommet 
mere fokus på. Men det er sket på bekost-
ning af den mangfoldighed, der er i under-
visningen – i dannelsen, kreativiteten, mulig-
heden for at gå ud ad sideveje og i elevernes 
medindflydelse«, siger Jens Dolin. 

Dertil kommer det store pres på elever-
ne, hvor antallet af børn i folkeskolen, der er 
diagnosticeret med angst, depressioner og 
spiseforstyrrelser, er fordoblet i løbet af de 
seneste ti år. 

»Hele systemet er blevet gennemsyret 
af en instrumentel tankegang, hvor mange 
kun vil lære noget, hvis det skal bruges til 
eksamen. Jeg gør det, fordi jeg bliver målt på 

Hvor ved han det fra?

Jens Dolin startede med 20 år som gym-
nasielærer i geografi og fysik kombineret 
med arbejde på Amtscentralen, eksternt 
lektorat i didaktik og leder af pædagogi-
kum. Han drev efter en ph.d. over i univer-
sitetsverdenen, hvor han i to årtier nu har 
undervist og forsket i undervisning på alle 
niveauer i uddannelsessystemet.

Han har deltaget i og ledet en lang række 
forsknings- og udviklingsprojekter inden for 

undervisning og uddannelse, herunder om 
evaluering: »Validering af Pisa-projektet« 
(2005-09), »Pædagogisk brug af test – et 
systematisk review« (2007-09), EU-pro-
jektet Assist-Me (2014-17) om evaluering 
af kompetencer, »Karakterfri klasser i gym-
nasiet« (2018), evalueringen af »Én bedøm-
mer ved Folkeskolens Prøver« (2016-18).

Jens Dolin er medlem af en lang række 
nationale og internationale organisatio-

ner og har skrevet artikler og bøger om en 
bred vifte af undervisningstemaer som for 
eksempel dannelse, kompetencer og evalu-
ering, ligesom han har engageret sig i ud-
dannelsespolitiske problematikker.

Han blev i 2007 institutleder for det 
nyoprettede Institut for Naturfagenes 
Didaktik ved Københavns Universitet og 
har siden 2017 været professor emeritus 
samme sted. 

At udvikle et nyt  
evalueringssystem 
kan kun ske gennem 
et aktionsforsknings-
projekt, hvor alle 
parter går i dialog 
med hinanden for at 
få ønsker og mulig-
heder til at hænge 
sammen. 
Jens Dolin

det. Det er en kedelig tilgang at gå ud i livet 
med. Det er samfundsmæssigt problematisk. 
Politikerne har villet se value for money, der-
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terer evalueringstrekanten, der siger, at der 
skal være overensstemmelse mellem mål, 
undervisning og evaluering«, siger Jens Dolin. 

Han kunne sagtens forestille sig, at man 
helt droppede eksamener og test og i stedet 
brugte data fra undervisningen til at vurdere 
elevniveau. Det kræver, at den såkaldte didak-
tiske kontrakt er klar, så eleverne ved, hvor-
når de bliver bedømt og på hvilket grundlag. 
Det kan for eksempel foregå i et portfoliofor-
mat, hvor eleverne løbende skriver ting ind, 
de lærer, og får feedback. Og på et tidspunkt, 
som eleverne kender, trækker man så bedøm-
melsen ud. 

Det er under alle omstændigheder nød-
vendigt at efteruddanne lærerne i folkeskolen 
i at blive endnu bedre til at kunne evaluere 
eleverne – både formativt og summativt. Men 
det kræver, at skoler, kommuner og hele 
systemet skal tage ejerskab til det, mener 
professoren. 

»At udvikle et sådant nyt evaluerings-
system kan kun ske gennem et aktionsforsk-
ningsprojekt, hvor alle parter går i dialog med 
hinanden for at få ønsker og muligheder til 
at hænge sammen. Vi har på instituttet i sam-

arbejde med en professionshøjskole, Astra 
og en kommune designet et sådant projekt, 
som ligger i forlængelse af EU-projektet. Det 
har fået stor velvilje fra de vigtigste aktører, 
der kan se perspektiverne i det, men Under-
visningsministeriet har ikke de nødvendige 
forskningsmidler, og de store fonde finder 
ikke projektet relevant«, fortæller Jens Dolin. 

Hvis han skal gå op i helikopterperspekti-
vet, har han meget svært ved at forstå, hvor-
for danske politikere indførte landsdækkende 
test – eller hvorfor de skulle fastholde dem. 

»Vi har et dansk samfund, som må siges 
at være meget velfungerende. Stort set alle 
de mennesker, der har skabt det, har gået i 
den danske folkeskole. Det er da et ret godt 
eksistensbevis på et godt system. Men i stedet 
for at rose folkeskolen har danske politikere 
været stupide nok til at lytte til OECD’s kritik 
af, hvordan vi var til at teste. Så i stedet for 
at tale med Sverige og Norge om, hvordan vi 
kunne blive endnu bedre til det, vi er gode til, 
kigger vi til Kina eller USA og efterligner deres 
testsystemer«.   
pai@folkeskolen.dk

kan bruges, hvis de både er valide og pålide-
lige. Validiteten ligger i, om man måler det, 
man er interesseret i at måle – kompetencer, 
dannelse og så videre. Pålideligheden handler 
om, hvor stabilt testene måler det, man har 
valgt at måle på. 

»Her er vi så ved en anden kerne i proble-
merne med de nationale test, for de ligger 
meget lavt både på validitet og pålidelighed. 
Derfor er det et stort problem, når man bru-
ger dem som termometer for, hvordan det går 
i skolen. Og det er svært for lærerne at bruge 
dem formativt til at gøre eleverne dygtigere«, 
siger Jens Dolin. 

Hvad skal man gøre i stedet
Men hvad er så vejen frem, hvis man fortsat 
gerne vil give lærerne både et evaluerings-
redskab til brug for at forbedre undervisnin-
gen og en måde at holde øje med niveauet i 
skolen på? 

»I forskningsverdenen er der ideer til, 
hvordan man kan arbejde med evaluering, og 
rigtig mange kan se ideen om at kombinere 
det formative og det summative. Det kan godt 
lade sig gøre, men det kræver, at man respek-

Modellen er udviklet af Wynne Harlen og videreudviklet i Assist-me-projektet (Dolin et al., 2017)

Bedømmelse ud fra 
mere langsigtede mål - 

til summativ brug
Rapport

Sådan kan man arbejde med formativ og summativ feedback
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Sådan kan man  
arbejde med formativ  
og summativ feedback
Al dokumentation af elevpræstationer kan bruges 
både formativt og summativt. Forskellen er, hvilke kriteri-
er der ligger bag, og hvad formålet med bedømmelsen er. 
I modellen vises, hvordan der kan arbejdes formativt ud 
fra den konkrete elevs optimale læreproces, og undervejs 
i processen trækkes ensartede summative data ud.
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T E N D E N S E R

BAGGRUND

Det  
uglesete 
testbarn

Lærerne ønskede dem ikke, forskningen 
undsagde dem, teknikerne kunne ikke få dem til 

at virke, men politikerne ville have dem.  
De nationale test har haft et svært liv. 

i hverken læsning, matematik eller naturfag, 
men bare gennemsnitlige. Den daværende 
regering bad OECD’s rejsehold med forsker 
Peter Mortimore komme til Danmark for at 
se på evalueringskulturen. OECD-rapporten 
konkluderede, at der var rum for forbedring. 
Derfor indgik den daværende VK-regering i 
2005 sammen med Dansk Folkeparti og So-
cialdemokratiet et nyt folkeskoleforlig med ob-
ligatoriske afgangsprøver og ti nationale test. 

Men logikken halter, for hvem sagde, at 
nationale test skulle være en løsning på den 
danske folkeskoles udfordringer?

Pisa-undersøgelserne giver altid anbefa-
linger, men nationale test var ikke en af dem. 
Faktisk var der intet i Pisas rangliste over 
lande, der pegede i den retning. I toppen lå 
Finland, som aldrig har haft nationale test. 

»Det forslag må regeringen selv forklare«, 
sagde daværende leder af Pisa i Danmark, 
professor Niels Egelund, dengang. »Pisa si-
ger, at bindende mål er en god ide, men Pisa 
peger ikke på standardiserede test som en 
løsning. Pisa viser, at det fungerer bedst, hvis 
lærerne tester i den løbende undervisning 
med prøver, de selv har fremstillet«.

Rapporten fra Peter Mortimore var ifølge 
professor på Københavns Universitet Jens 
Dolin, som gik den efter i sømmene, ikke 
forskningsbaseret. Derudover har Mortimore 
senere fortalt, at han i den grad følte sig mis-
forstået: »Jeg har aldrig foreslået nogen rege-
ring, at den skulle indføre nationale test og 
rangordne skoler i offentligt tilgængelige rang-
lister«, sagde han i 2009 til folkeskolen.dk.

Erfaringer fra udlandet bar heller ikke ved 
til testbålet. I USA vidnede den ene historie 
efter den anden om, at præsident Bushs No 
Child Left Behind-testbaserede skolereform 
betød en indsnævring af curriculum, og at 
de stigende testresultater alene skyldtes, at 
lærerne trænede eleverne til testene. Den 
samme fortælling kom fra England, hvor man 
i 2002 fyrede undervisningsminister Estelle 
Morris, fordi testresultaterne stagnerede, 
samtidig med at man måtte erkende, at re-
sultaterne afhang af træning, mens eleverne 
havde glemt alt efter tre uge. 

Dansk Clearinghouse for Uddannelses-
forskning søsatte et stort metastudie for at 
afdække konsekvenserne af at indføre test. 
Resultatet viste to år senere, at undervisnin-
gen bliver forsimplet og rettet ind efter det, 
man har valgt at teste i. Samtidig bliver ele-
verne påvirket af at blive testet, og de lavest 
præsterende elever bliver ekstra nervøse og 
klarer sig dårligere. 

Og endelig kunne man på ingen måde 
påstå, at testene var baseret på et ønske fra 
lærere, elever eller skoleledere. Alle tre grup-
per erklærede sig lodret imod en national 
standardiseret test og advarede om, at det 
ville skabe afstand til forældrene med en 
skriftlig tilbagemelding uden mundtlig pæ-
dagogisk forklaring, og at det kunne betyde 
en indskrænkning i undervisningen til det, 
der testes. Danmarks Lærerforening (DLF) 
så gerne, at der blev udviklet en bred vifte af 
diagnostiske test.

Nogle gange vil man bare så gerne 
have et barn. For at få status, vise, at man kan, 
og føle sig som den voksne, der har kontrollen. 
Så selv om læger og jordemødre fraråder det, 
og der på ingen måde er brug for flere børn, 
så gennemfører man graviditeten og håber, at 
verden bliver rigtig glad for det barn, den ikke 
ønskede. 

Sådan har det været med barnet de natio-
nale test, som blev vedtaget i 2005. Forskerne 
kunne ikke påvise, at testsystemet ville gavne 
folkeskolen, erfaringerne fra Norge, England 
og USA viste, at det var en dårlig ide. Og 
lærere, skoleledere og elever sagde nej tak. 
Men lad os gå tilbage til begyndelsen og se på, 
hvorfor testene blev indført. 

Dårlige læseresultater 
Den ofte fortalte historie om testenes tilbli-
velse er, at alle gik og troede, at Danmark 
havde en fantastisk skole. I 1991 lå Danmark 
godt nok på niveau med Trinidad-Tobago i 
læsning, og det havde man forsøgt at råde 
bod på med forskellige danskindsatser. Men så 
kom den første Pisa-undersøgelse i 2000, og 
det blev tydeligt, at vi ikke var verdensmestre 
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Test til glæde for den enkelte elev 
Det korte af det lange er altså, at der ikke var 
forskningsmæssigt, erfaringsmæssigt eller 
et ønske fra professionen om nationale test. 
Ikke desto mindre indgik regeringen sammen 
med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet et 
forlig i september 2005, som indeholdt ti nye 
standardiserede test, samtidig med at folke-
skolens afgangsprøver blev obligatoriske. 

»Via blandt andet test kan både lærere, 
elever og forældre langt bedre følge med i, 
hvor langt eleverne er nået, og på den bag-
grund kan læreren målrette sin undervisning gatoriske test udskudt endnu et år. Et ekspert-

panel gennemgik testene og konkluderede, at 
der var alt for få opgaver. Det fuldt adaptive 
princip krævede en kæmpe opgavebank. Og 
læsetesten havde så store problemer, at den 
måtte ændres totalt, og en stor gruppe opga-
ver måtte skrottes. 

2008 blev et prøveår for testene. Og efter 
nye prøvelser og kritik af opgaver og formid-
lingen til lærere blev 2009 endnu et prøveår. 

Fra februar til marts 2010 blev første 
runde af ti obligatoriske nationale test så gen-
nemført. Igen med masser af nedbrud. Lærer-
ne fik resultater, og Undervisningsministeriet 
udarbejdede en spørgeskemaundersøgelse for 
at evaluere. Den viste ifølge ministeriet, at to 
ud af tre lærere kunne bruge testene i deres 
vurdering af eleverne, og daværende under-
visningsminister Tina Nedergaard konklude-
rede, at kun DLF var imod testene. 

En Megafon-måling viste, at seks ud af ti 
lærere ønskede testene afskaffet, men pæda-
gogiske test ville de gerne have.  

Umiddelbart efter den første testrunde 
meldte Troels Lund Poulsen (Venstre), som 
nu var blevet undervisningsminister, at Ven-
stre ønskede at gøre resultaterne offentlige. 
Igen var det svært at finde forskningsmæssigt 
belæg for beslutningen. Selv OECD’s team 
advarede Danmark mod at offentliggøre test-

resultater, før de var kvalitetssikret og anvendt 
pædagogisk. 

Testene blev målestok for reformen
Efter ti år med VK-regeringen kunne venstre-
fløjen i 2011 sætte sig i førerstolen med en 
regering dannet af Socialdemokratiet, Socia-
listisk Folkeparti og De Radikale. Christine 
Antorini blev ny undervisningsminister. Det 
betød, at De Radikale og Socialistisk Folkepar-
ti, som ellers havde ført en lang kamp mod de 
nationale test, nu måtte æde dem for at være 
med i folkeskoleforliget.

Og i 2014 kom så den nye folkeskolere-
form, hvor de nationale test for alvor blev et 
styringsredskab. Testene blev sat som måle-
redskab for, om reformen virkede: Andelen 

af elever med dårlige resultater i de nationale 
test i læsning og matematik skulle reduceres 
år for år. Andelen af de allerdygtigste elever 
i læsning og matematik i de nationale test 
skulle stige år for år, og på bundlinjen skal det 
være sådan, at mindst 80 procent af eleverne 
skal være gode til at læse og regne, i de natio-
nale test. Den beslutning blev taget, på trods 
af at den bestilte Rambøll-undersøgelse havde 
vist en del nye problemer med testene. 

Flere forskere klagede over, at de ikke kun-
ne få adgang til mekanikken bag testene, og 
brugen af de nationale test som måleredskab 
for reformen rejste en ny bølge af kritik.

til glæde for den enkelte elev«, sagde under-
visningsminister Bertel Haarder ved præsen-
tationen af forliget. 

For selv om testene ikke passede med 
forskningen, så passede de fint med den 
opstramningspolitik, Venstre havde lanceret 
under valgkampen under navnet »Faglighe-
den skal styrkes«, og måske endnu bedre med 
De Konservative, som allerede i 2001 talte om 
naturligheden i at følge op på de bindende 
trinmål med test. 

Socialdemokratiet med Christine Antorini 
som uddannelsesordfører prøvede at nedtone 
betydningen af testene. Mens de Radikale, 
Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten stod 
uden for forliget. 

Tekniske startvanskeligheder
Testene kom efter et par udbudsrunder i gang 
med en første afprøvning i maj 2007, dog 
med en del tekniske vanskeligheder. Efter 
megen kritik og diskussion blev tre af de obli-

Bertel Haarder

Tina Nedergaard

Troels Lund Poulsen

Christine Antorini
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T E N D E N S E R

Flere og flere problemer ved testene
I 2014 erkendte Undervisningsministeriet, at 
de statistiske usikkerheder ved testene var 
større, end de troede, og daværende under-
visningsminister Ellen Trane Nørby (Venstre) 
satte en undersøgelse i gang. Den viste, at 
usik kerheden i nogle af profilområderne var 
for stor. Politikerne blev enige om at iværksæt-
te en eksperthøring. Inden den kom i stand, 
fremlagde professor ved Aarhus Universitet 
Jeppe Bundsgaard en undersøgelse, der viste 
store og uforklarlige udsving i testresultaterne. 
Og lige op til høringen kom han og statistike-
ren Morten Puck med endnu en undersøgelse, 
der pegede på metodiske fejl i Rambølls 
evaluering af testene fra 2013 og viste udbredt 
»teaching to the test« blandt danske lærere. 

På en høring i september 2016 fremførte 
en række forskere, at testene måler så upræ-
cist, at de ikke kan bruges som pædagogisk 
redskab. 

Politisk holdt de oprindelige forligsparter 
Socialdemokratiet, Venstre og De Konserva-
tive fortsat fast ved testene, mens De Radi-
kale, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og 
Alternativet ønskede at gøre testene frivillige, 
og også Liberal Alliance var kritisk. Forligs-
kredsen mødtes, men høringen førte ikke 
umiddelbart til ændringer.

En evaluering er på vej
I november 2016 overtog Merete Riisager 
(Liberal Alliance) posten som undervisnings-
minister. Hun åbnede i 2017 for at ændre 
indholdet i de nationale test og satte en 
evaluering i gang. 

I april sidste år kom professorerne Jeppe 
Bundsgaard og Svend Kreiner med en ny un-
dersøgelse. Den viste igen, at testene måler 
både usikkert og forkert. Den kraftige kritik af 
resultaternes validitet fik en gruppe på 32 for-
skere med professor ved Aarhus Universitet 
Simon Calmar Andersen i spidsen til at svare 
igen på kritikken for at forsvare deres forsk-
ning baseret på de nationale tests resultater. 
Simon Calmar Andersen udgav også sammen 
med professor ved Aarhus Universitet Helena 
Skyt Nielsen en forskningsartikel, hvor de så 
en positiv effekt hos elever, der havde taget 
den nationale test. 

Danmarks Institut for Pædagogik og Ud-
dannelse forsøgte at sætte en konference op, 
hvor forskere på området kunne diskutere 
testene, men fortalerne for testene trak sig 
fra konferencen og ville hellere vente på eva-
lueringen. 

Torsdag den 6. februar 2020 kom evalu-
eringen så i form af en række rapporter og 
anbefalinger fra en rådgivningsgruppe.

Ved redaktionens slutning var det endnu 
ukendt, hvad den politiske beslutning på bag-
grund af evalueringen bliver.  
pai@folkeskolen.dk

Ellen Trane Nørby

Merete Riisager

Pernille Rosenkrantz-Theil
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Folkeskolen Forskning har bedt to ph.d.-
studerende, en lektor og en adjunkt om at 
skrive en artikel om deres forskningsprojekt, 
som de tidligere har formidlet i tidsskriftet 
»Studier i læreruddannelse og -profession«. 
Desuden har vi bedt en ledende forsker på 
området om at læse artiklen igennem og 
bedømme, om det holder videnskabeligt, og 
om det bidrager med noget nyt til feltet. 

Vi kalder konceptet peer review light, 
fordi der ikke er tale om peer review efter de 
regler, som gælder for forskning, men om en 
model, der har lånt elementer herfra.

Forskeren har bedt om uddybninger af 
metoden, som er skrevet ind, og konklude-
rer derudover: »Ideen om at lave en reana-
lyse på data fra tidligere undersøgelse med 
henblik på at påpege forskelle, der relaterer 
sig til forskelle i lærerkarakteristika i form 
af erfaring, holdninger og fag, er ganske 
spændende og relevant. Der er således tale 
om et selvstændigt og originalt bidrag til 
debatten om lærernes brug af de nationale 
test i Danmark. De overordnede resultater 
synes plausible, men alene på baggrund af 
teksten kan den videnskabelige kvalitet ikke 
bedømmes endeligt«.

Peer review light
Test er blevet en fast 
bestanddel af de fleste under-
visningspraksisser i de vestlige 
lande (Biesta, 2011) og har fået 
større betydning for ikke bare 
evaluering, men også tilret-
telæggelse og gennemførelse af 
uddannelse (Kelly, Andreasen, 
Kousholt, McNess & Ydesen, 
2017). Det er også tilfældet 
med de danske nationale test. 
Derfor er det afgørende, at 
lærerne har indsigt i, hvordan 
resultaterne fra testene skal 
forstås. 

Men brug af data kræver 
opbygning af kompetencer 
hos lærerne – såkaldt »data 
literacy« (Datnow & Park, 
2017). Antagelsen i denne 
artikel er, at der er brug for 
en tilsvarende »nationale test 
literacy«, hvis resultaterne af 
de nationale test skal anven-
des på meningsfulde måder. 
Behovet for data literacy ses 
for eksempel i den aktuelle 
uenighed blandt forskere om, 
hvordan og i hvilket omfang 
resultaterne af nationale test 
kan og bør anvendes til pæda-
gogiske formål. Det er derfor 
ikke nogen let opgave for 

FRA 
FORSKNINGEN

Om forfatterne:

Jonas Dreyøe skriver ph.d. om mate-
matikkens didaktik og educational data 

science, særligt med henblik på teknologi, 
ved Center for Digital Uddannelse på Insti-

tut for Naturfagenes Didaktik og Institut for 
Datalogi på Københavns Universitet.

Ph.d. Jonathan Jagd Hav Hermansen 
forsker i ledelse og forvaltning af velfærds-

institutioner med særligt fokus på betyd-
ningen af brugen af data og evalueringer i 

praksis ved Institut for Forskning og Udvik-
ling ved Ledelse, Organisation og Forvalt-
ning på Københavns Professionshøjskole.

Ph.d. Andreas Lindenskov Tamborg 
 forsker i digital uddannelse særligt  

med henblik på implementeringsforskning 
og matematikkens didaktik ved Center  

for Digital Uddannelse på Institut for 
Natur fagenes Didaktik og Institut for  
Datalogi på Københavns Universitet.

Sanne Lisborg skriver ph.d. om   
virtuelle simuleringer og databrug i  

skolen ved Forskningsgruppen for  
Teknoantropologi på Institut for Kultur  

og Læring på Aalborg Universitet. 

De har på tværs af deres fire forskningsom-
råder sammen foretaget en ny undersøgel-
se af en tidligere undersøgelse, »Nationale 

test: Danske lærere og skolelederes brug, 
holdninger og viden«, foretaget af professor 
Jeppe Bundsgaard og Morten Puck. Den ny 
undersøgelse viser, at læreres forståelse af 

testresultaterne hænger sammen med fak-
torer som fag, testerfaring og anciennitet.

I L L U S T R AT I O N :  F E R D I O . C O M

Lærerne har brug for mere viden om, hvordan de skal bruge 
testene, siger fire forskere. Hvis politikerne ønsker, at et 
komplekst redskab som de nationale test skal kunne bruges 
som evalueringsværktøj i folkeskolen, skal de tage højde for, at 
lærernes viden, fag og erfaring påvirker deres brug af testene.

F O R S K N I N G :  T E S T

Læreres holdninger 
påvirker ikke  
deres brug af test
– det gør til gengæld deres fag
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lærere at afgøre, hvordan de nationale test 
kan og bør lede til ændret undervisning.

Lærernes fag og erfaring har betydning
Vores analyse er baseret på en spørgeske-
maundersøgelse af Bundsgaard og Puck 
(2016) om læreres brug af resultaterne fra de 
nationale test, deres holdninger til testen og 
deres faktuelle viden om, hvordan den kan 
anvendes. Spørgeskemaundersøgelsen inde-
holder besvarelser fra 768 danske folkesko-
lelærere. På baggrund af datasættet udvalgte 
vi en række spørgsmål, der gør det muligt at 
sammenholde lærernes viden om, anvendelse 
af og holdninger til de nationale test, hvilket 
ikke tidligere er blevet undersøgt. 

Vi har identificeret forskellige karakteristi-
ka ved de lærere, der gennemsnitligt har flere 

eller færre korrekte svar på faktuelle spørgs-
mål om udlægningen af resultaterne fra na-
tionale test. De faktuelle spørgsmål i spørge-
skemaet var opdelt i to dele. I første del skulle 
respondenterne forholde sig til ét spørgsmål 
om, hvordan resultaterne fortolkes. Her var 
angivet fem svarmuligheder, hvoraf én angav, 
at respondenten ikke kendte svaret. Kun en af 
de øvrige fire svarmuligheder er korrekt. 

I anden del af vidensspørgsmålene skulle 
lærerne angive, hvorvidt fem udsagn enten 
var korrekte eller forkerte, eller om de ikke 
kendte svaret. Denne del rummer således fem 
svar fra hver lærer. 

På baggrund af besvarelserne opsumme-
rede vi antallet af korrekte svar, så den enkelte 
respondent kunne få op til seks korrekte svar, 
hvis vedkommende havde valgt det korrekte 

• Jo bedre testforstå-
else, desto større brug. 
Lærere, der bruger testen 
formativt, har gennem-
snitligt flere korrekte svar 
på spørgsmål om, hvordan 
resultaterne af testen skal 
forstås. Dette resultat er 
ikke umiddelbart over-
raskende, da det under-
støtter, at jo mere man 
som lærer forstår, hvordan 
testen måler, og hvordan 
man kan sammenligne re-
sultaterne, jo mere anven-
des de af læreren.

• Naturfagslærere har 
flere korrekte svar. 
Lærere, der underviser 
i humanistiske fag, har 
gennemsnitligt færre kor-
rekte svar end dem, der 
underviser i naturfag. Dette 
resultat er umiddelbart 
overraskende, men kan dog 
hænge sammen med den 
uddannelsesmæssige bag-
grund, naturfaglige lærere 
har, da de nationale test er 
en kompleks matematisk 
teknologi.

• Anciennitet har betyd-
ning for testforståelse. 
Lærere med flere års erfa-
ring som lærere har flere 
korrekte svar end deres 
lærerkolleger med færre 
års erfaring. Dette resultat 
kunne indikere, at kendska-
bet til den korrekte udlæg-
ning af de nationale test-
resultater hænger sammen 
med andre former for viden 
og kompetencer, der opnås 
med erfaringen som lærer. 

• Jo mere testerfaring, 
desto større forståelse. 
Antallet af korrekte svar 
og lærernes testerfaring er 
positivt korreleret. Således 
har lærere, der har haft fle-
re klasser til nationale test, 
i gennemsnit flere kor-
rekte svar på de faktuelle 
spørgsmål. En sandsynlig 
forklaring er, at jo oftere 
lærere bruger de nationale 
test, jo mere sætter de sig 
ind i dem, deres udsigel-
seskraft, og hvordan resul-
taterne kan anvendes.

• Holdninger har ikke 
betydning for forståelse. 
Der er ingen signifikant 
sammenhæng mellem 
lærernes holdninger til de 
nationale test og antal-
let af korrekte svar. Dette 
resultat er umiddelbart 
positivt, da det viser, at 
læreres viden om de natio-
nale test ikke er påvirket af 
deres holdninger til testen. 
Det betyder, at man altså 
ikke kan få lærere til at 
vide mere om testen ved 
at få dem til at holde mere 
af den.

F O R S K N I N G :  T E S T

udsagn i første del og svaret korrekt på de efter-
følgende fem udsagn. I gennemsnit havde læ-
rerne 2,17 korrekte svar. Vi foretog dernæst en 
regressionsanalyse af sammenhængen mellem 
antallet af korrekte svar og en række udvalgte 
faktorer. De inkluderede forklarende faktorer i 
vores analyse er udvalgt af to hensyn, dels ind-
går fem faktorer angående lærernes anvendelse 
af og holdninger til de nationale test, der er 
udarbejdet på samme vis som Bundsgaard og 
Puck (2016), dels har vi valgt tre baggrundsfor-
hold (undervisningsfag, anciennitet og testerfa-
ring), da vi havde en antagelse om, at disse fak-
torer kunne have betydning for lærernes viden 
om udlægningen af de nationale test. 

Det er dog ikke muligt at fastslå en kausal 
sammenhæng ved hjælp af denne analyseform. 
De centrale pointer kan ses herunder: 
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Se kildeliste på  
folkeskolen.dk/forskning

Mulige implikationer 
Professor i pædagogik Gert Biesta (2011) 
fremhæver, at det øgede fokus på test har 
gjort lærere »accountable« snarere end 
»responsible« for kvaliteten af deres undervis-
ning. De nationale test kan i den forstand ses 
som udtryk for, at læreres arbejde underlæg-
ges revision. Her er det let at forestille sig, 
at lærere vil være tilbøjelige – eller føle sig 
forpligtede – til at ændre deres undervisning, 
hvis blot få elever klarer sig mindre godt. Med 
andre ord gør denne tendens det vanskeligt 
for undervisere at sidde testresultaterne 
overhørig. Da det imidlertid ikke ligger ligefor 
at afgøre testresultaternes gyldighed, samt 
i hvilken grad og hvordan de kan informere 
pædagogiske tiltag, stilles man som lærer 
let i en position, hvor man er forpligtet til at 
gøre noget – uanset om man er klædt på til 
at omsætte testresultaterne til meningsfulde 
formative tiltag eller ej.

Såfremt man fra politisk hold fastholder 
brugen af nationale test, er det afgørende, at 
lærere får tilstrækkelig viden om testene til 
at kunne foretage meningsfulde pædagogiske 
ændringer. Den summative evaluering kan 
potentielt give en læringsmæssig slagside, da 
teaching to the test og backwash-effekten kan 
forekomme (Yeap, 2010), så lærerne føler sig 
nødsaget til at undervise i de elementer, som 
eleverne skal testes i, selvom de vurderer, at 
det ikke indeholder et stort læringspotentiale. 

Gode summative test egner sig godt til at 
sammenligne skoler, mens de derimod ikke 
nødvendigvis er velegnede til at understøtte 
formative formål (Wiliam & Black, 1996). Det 
modsatte gør sig gældende med formative 
evalueringer, der er velegnede til at støtte 
læreres pædagogiske og didaktiske arbejde, 
mens de ikke genererer resultater, der kan 
skabe meningsfulde sammenligningsgrundlag. 

Dette peger på, at Undervisningsministe-
riets to ønsker om at tilgodese summative og 
formative formål i de samme test er modstri-
dende eller som minimum kræver grundige 
overvejelser over, hvordan testen designes. 

Dette ville imidlertid forudsætte, at lærerne 
besidder en grundlæggende forståelse af, 
hvordan resultaterne fra de nationale test skal 
udlægges. Denne ambition ville indebære et 
omfattende kendskab til statistiske metoder 
og adaptive testformer, hvilket hidtil ikke har 
været et særskilt prioriteret mål fra politisk 
hold.  

 16 %
Lærere, der under
viser i humanisti
ske fag i skolen, har 
16 procent færre 
korrekte svar end 
de naturviden
skabelige lærere  
på spørgsmål om  
de nationale test.

 2,8 %
For hver fem  
år,  lærere har  
undervist, øges  
deres evne til at 
svare korrekt på 
spørgsmål om 
 nationale test  
med 2,8 procent. 

 3,8 %
For hver gang en 
lærer har haft en 
klasse til nationale 
test, øges lærerens 
evne til at svare rig
tigt på spørgsmål 
om testene med 
3,8 procent.

1 De naturvidenskabelige lærere har flere korrekte svar.

2 Jo bedre testforståelse, desto større brug.

3 Anciennitet har betydning for testforståelse.

4 Jo mere testerfaring, desto større testforståelse.

5 Holdningen til testen har ikke betydning for testforståelse.

Hovedpointer fra forskningen
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