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Indledning – de svingende resultater og et bud på en forklaring 
Usikkerhed i forbindelse med måling af fagligt niveau i test - særligt de nationale test (DNT) - har 
været genstand for megen debat på folkeskolen.dk og i andre medier. Skoler, der har ladet elever 
tage den samme test to gange med korte mellemrum har leveret brændstof til denne diskussion, 
da nogle elever har opnået forskellige percentilscorer inden for en kort periode. (Se fx 
https://www.folkeskolen.dk/540229/nationale-test-klasse-havde-kaempe-udsving-paa-tre-dage).  

Senest har en sådan afprøvning af læsetesten i 6. klasse på Ørum skole i Norddjurs affødt endnu 
en diskussion om, hvor sikkert testene måler – og om hvorvidt DNT måler rigtigt: 
https://www.folkeskolen.dk/572808/skoleleder-testresultater-svinger-som-vinden-blaeser.  

I kølvandet på denne kritik besluttede vi at 
kontakte Ørum skole og Norddjurs Kommune for 
at tilbyde at undersøge spørgsmålet: Er der en 
god forklaring på de svingende resultater, eller 
måler DNT bare dårligt? De takkede ja, og vi 
gennemgik testresultaterne og 
omstændighederne, hvorunder de fremkom. Som 
vi skal vise med den følgende gennemgang, er det 
en forsimplet forståelse at tænke sig, at de 
nationale test i sig selv (uden kontekst) kan 
bruges til at vurdere en elevs dygtighed 
udelukkende gennem en matematisk model og 
nogle testopgaver. Som enhver anden måling 
bygger man nemlig på en række forudsætninger, 
der skal være opfyldt for at få et retvisende 
resultat – det vil b.la. sige, at eleven skal kende 
reglerne og konsistent svare op til sit bedste, for 
at besvarelsen kan omsættes til en retvisende score. På denne måde bliver lærerens indsats 
altafgørende på en række punkter: Visitation, instruktion og motivation. Selv med en optimal 
indsats fra lærerens side kan det gå galt. Derfor skal læreren endvidere kunne gennemføre en 
analyse af elevens testforløb efterfølgende, hvor læreren kritisk må vurdere, om der er kommet 
gode data i kassen og hvis der er problemer, hvad man så kan udlede om elevens 
niveau/progression. Betydningen af optimal forberedelse og metoder til fortolkning er først ved at 
blive kendt i Danmark og danske lærere er hverken født med at vide eller blevet fortalt hvordan 
man arbejder hensigtsmæssigt med DNT. Dette kan i sig selv give anledning til en del 
misforståelser, omkring DNT. I den følgende gennemgang vil vi med udgangspunkt i samarbejdet 
med Ørum skole, hvor de oplevede svingende resultater, forsøge at nuancere den viden, som er 
fagligt relevante for lærerens arbejde med DNT. Vi vil forsøge at holde en rød tråd i historien og 
analyserne, men der vil dog løbende være afstikkere til mere testfaglige uddybninger af historiens 
pointer, som kan forefindes i en række bilag i bunden af artiklen.   

Spørgsmålet om reliabiliteten i frivillige test 
Ørum skole havde, som mange andre skoler før, prøvet at teste en gruppe elever med to frivillige 
test, med få dages mellemrum. Denne praksis er foregået i et vist omfang, hvilket fik 
Undervisningsministeriet til at undersøge DNT’s statistiske reliabilitet - dvs. får man samme 

https://www.folkeskolen.dk/540229/nationale-test-klasse-havde-kaempe-udsving-paa-tre-dage
https://www.folkeskolen.dk/572808/skoleleder-testresultater-svinger-som-vinden-blaeser
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resultat, når man tager den samme test to gange i rap - ved at se på statistiske sammenhænge på 
landsplan (se bilag 1 for uddybning).  Denne undersøgelse fandt, at der var en relativt pæn 
sammenhæng i fag/profilområder med stor faglig spredning (Afkodning, Tekstforståelse og 
profilområderne i engelsk), og en mindre imponerende sammenhæng hvor der er mindre faglig 
spredning (Sprogforståelse og Matematik) – svagest sammenhæng fandt man i naturfagstestene.  
Den viste også, at jo flere dage der var imellem test, jo større var forskellen. I overensstemmelse 
med, hvad man måtte forvente. Ministeriets undersøgelse gav hermed svar på en række 
spørgsmål, som har været diskuteret, hvilket er med til at aflive myter og kvalificere diskussionen 
om test-retest-sammenhæng. Men da det er en rent statistisk analyse på landsniveau, kan den i 
sagens natur ikke levere forklaringerne i det enkelte tilfælde som i Ørum, hvor der tilsyneladende 
har været mærkværdige testresultat. For at finde de bagved liggende årsagssammenhænge må vi 
også inddrage de menneskelige og situerede aspekter. For selvom DNT, med den adaptive 
teknologi og scoring på Raschskalaer, er blandt det fremmeste indenfor testteknologi, beror 
resultaterne stadig på forudsætningen om, at eleven svarer op til sit fagligt dygtigste. Et kriterium 
som kan variere, alt efter lærerens instruktion samt elevens motivation og koncentration. Når vi 
undrer os over et misvisende testresultat, skal vi ikke kun kigge på testen for sig – lige så relevant 
er det at spørge ind til faktorer, der også influerer på testscoren, såsom: 

 ”Med hvilket formål har skolen/læreren gennemført to ens test lige efter hinanden for 
samme elev?”  

 ”Hvordan instruerer læreren eleven til de to test?”   

 ”Hvordan påvirkes elevens oplevelse og performance?” 

 ”Hvad kunne ellers have haft indflydelse på elevens performance?”  

Til at belyse vigtigheden af disse faktorer og nuancere debatten om DNT er der behov for 
illustrative cases. I samarbejde med Ørum Skole og Norddjurs kommune kan vi nu fremlægge en 
sådan.  

Undersøgelsen på Ørum Skole 
Udgangspunktet var et Høringssvar fra skolelederen på Ørum skole (Karsten Refsgaard) til 
Norddjurs Børne- & Ungdomsudvalg. Heri blev redegjort for, at en 6. klasse havde taget den 
frivillige læsetest to gange med en uges mellemrum og at eleverne havde opnået så forskellige 
resultater, at testene måtte anses for at være upålidelige. Konkret blev det i høringssvaret 
eksemplificeret ved gengivelse af tre elevers resultater i profilområdet sprogforståelse – eleverne 
blev benævnt X, Y og Z. De havde opnået følgende percentilscorer:  

Tabel 1.   

Elev F1 (5. nov. 2014) F2 (29. okt. 2014) 

X 15 47 

Y 75 49 

Z 29 61 

 

Høringssvaret blev afsluttet med en opfordring til forvaltningen om at fremsende en anmodning til 
Undervisningsministeriet om at undersøge sagen nærmere. Skolelederen inviterede endvidere til, 
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at personer med rettigheder til at se testresultater kunne få stillet resultaterne til rådighed for 
nærmere granskning. 

Med henblik på at kvalificere debatten om DNT, og hvornår test er retvisende i forhold hertil, 
tilbød vi at indlede en undersøgelse af ovennævnte resultater, der inkluderede ikke blot det 
statistiske grundlag hvorpå de var beregnet, men også den kontekst – testsituation, 
lærerinstruktion og elevmotivation – som leverede data til testen. Konkret rettede vi henvendelse 
til både Norddjurs kommune og Ørum skole med henblik på sammen at afdække, hvorfor 
resultaterne så ud som de gjorde. Initiativet blev vel modtaget begge steder, og Norddjurs 
kommune ansøgte Datatilsynet om tilladelse til undersøgelsen og der blev indgået en 
databehandleraftale mellem Norddjurs kommune og NordicMetrics/Epinion. 

Dataindsamling 
Der blev gennemført et besøg på skolen d. 27. januar med et gruppeinterview (ustruktureret 
retrospektiv samtale) med tre elever fra klassen samt et dialogmøde med læreren og 
skolelederen. Derudover downloadede vi en række testdata fra eleverne i de pågældende klasser 
(den tidligere 6. klasse var blevet fordelt på to 7. klasser).  

Intentionen var at belyse vilkårene for testafviklingen, herunder hvad det betyder for resultaterne 
at gennemføre den samme test to gange med en uges mellemrum. Især skulle belyses hvordan 
øvelsen selv, samt instruktionen heri, kunne tænkes at påvirke elevernes motivation til at gøre 
deres bedste i begge tilfælde. 

Samtaler med leder, lærer og elever 
Samtalerne foregik på skolelederens kontor. Vi lagde ud med en samtale med læreren, der havde 
stået for gennemførelsen af testene i efteråret 2014. Jeg spurgte ind til omstændighederne vedr. 
gennemførelsen af testene, herunder hvorfor den samme test var gennemført to gange med få 
dages mellemrum, hvordan læreren havde forklaret dette til eleverne, og om der i begge tilfælde 
var gjort forsøg på at motivere dem til at gøre deres bedste. Det var over et år siden, testene blev 
afholdt, og læreren forklarede, at han ikke huskede alle detaljer ved gennemførelsen tydeligt, 
ligesom detaljer ved instruktionen af eleverne stod lidt uklart (der er sket meget på skolen siden 
da). Læreren mente at huske, at begrundelsen for at gennemføre den samme test to gange 
udsprang af, at skolen også havde gennemført afprøvninger af nye testopgaver for UVM, og at den 
dobbelte gennemførelse af testen nok var et produkt af en sammenblanding af de forskellige 
aktiviteter.  

Tre elever (ikke de samme som optrådte i tabellen ovenfor) var blevet bedt om at hjælpe os med 
deres opfattelse. Eleverne svarede åbent, eftertænksomt og beredvilligt på spørgsmål om test og 
testresultater. De virkede trygge og komfortable ved interviewsituationen, også selvom samtalen 
foregik på lederens kontor med skolelederens og lærerens tilstedeværelse. Det virkede som om de 
fandt det interessant at blive interviewet og behandlet som eksperter.  Deres generelle melding 
var, at det var spændende at tage test og at ”man godt kunne blive lidt nervøs - men ikke på en 
dårlig måde”. De tre elever gav udtryk for, at de syntes godt om test, og at de alle tre var spændte 
på resultaterne. På spørgsmålet om der aldrig var nogen i klassen der blev kede af at blive testet, 
vurderede en af eleverne, at der nok var nogen, som ikke var så gode til faget, som godt kunne 
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blive lidt kede af det. Et efterfølgende tjek viste, at netop denne elev – som i øvrigt var meget 
positiv overfor test – var en af de elever, der ofte præsterede lavest i klassen. 

De kunne alle tre tydeligt huske, at de havde gennemført to test med kort mellemrum sidste 
efterår. På spørgsmålet om, hvordan det kunne være de skulle tage den samme test flere gange, 
sagde én elev, at det var for ”at måle om de var blevet bedre”, hvortil en anden sagde, at det var 
for ”at finde ud af hvordan testene virkede”, mens den tredje ikke havde noget bud. Endelig blev 
de spurgt om, hvorvidt de altid gjorde deres allerbedste for at svare alle opgaverne rigtigt – den 
ene af eleverne sagde” ja” med fast stemme, de 2 andre trak lidt på det (”for det meste” og 
fnisede). Vi takkede for hjælpen. 

Herefter talte vi (jeg, lærer og skoleleder) om gennemførelse af DNT. Praksis på Ørum skole var i 
den senere tid at lade eleverne besvare opgaver i hele lektionen, og forlænge dem der endnu ikke 
var ”gået i grøn”. Der har ikke været fælles retningslinjer for instruktion af eleverne – det har 
været op til den enkelte lærer at vurdere, hvordan de ville gøre.  

Et retvisende testforløb? 
Efter at have talt med eleverne, loggede vi sammen med skolelederne på testsystemet. I 
fællesskab ville vi se på testforløb for de pågældende elever i 4. og 6. klasse. De informationer 
man skal bruge for at se kritisk på et testforløb, er alle i testsystemet. Vi brugte Beregneren, til at 
vise progressionen fra 4. til 6. klasse1. De fleste resultater så fornuftige ud og svarede til ledere og 
læreres egne vurderinger af elevernes faglighed.   

Enkelte steder var der dog mindre overraskelser, og vi gik ind og så på et par elevforløb, for at se 
efter tegn på, at testen ikke skulle være retvisende. Det skal her bemærkes, at ”retvisende” ikke 
betyder ”reliabel”2 (dvs. ren statistisk vurdering). Man kan sagtens have et helt retvisende 
testresultat som er baseret på så få opgaver, at den statistisk beregnede pålidelighed er meget 
lille. Omvendt ser man ofte, at en elevs testforløb kan bestå af mange opgaver, og derfor er 
statistisk reliabel, men at testen alligevel ikke afspejler elevens dygtighed (hvis eleven fx klikker 
tilfældigt/for hurtigt gennem opgavebanken).  

Forudsætningen for at scoren er et retvisende mål for dygtighed er nemlig, at eleven kontinuerligt 
har levet op til sin faglige dygtighed gennem hele testforløbet. Tegn på om dette er tilfældet, kan 
findes i testsystemets informationer om opgaver, tid pr. opgave og mønster i at svare 
forkert/rigtigt ift. opgavernes sværhed. Ved at bruge disse informationer, sammen med sine 
observationer af eleven fra den dag testen er taget, samt undervisningen generelt, kan læreren nu 
forholde sig til en række spørgsmål af stor vigtighed: Svarede eleven forkert på mange af de lette 
opgaver? Var der tegn på koncentrationsbesvær? Var der mange blanke? Var der opgaver, der 
bliver besvaret alt for hurtigt? Eller for langsomt? Var eleven i dårlig form på selve dagen? Kan 
man svare ja til nogle af disse spørgsmål, så kan et testforløb måske nok være både i grøn og være 
nok så reliabel, men da forudsætningerne for at eleven har leveret gode retvisende data ikke 

                                                 
1
 Se beskrivelse af Beregneren og teknologien bag i appendix 1, på: http://www.nordicmetrics.com/wp-

content/uploads/2015/08/Appendiks_1_baggrund-og-skalaer.pdf 
2
 Statistisk usikkerhed opgøres som SEM (SEM=Standard Error of Measurement, der korrelerer omvendt med 

reliabilitet) dvs. jo mindre SEM, des større statistisk reliabilitet. 

http://www.nordicmetrics.com/wp-content/uploads/2015/08/Appendiks_1_baggrund-og-skalaer.pdf
http://www.nordicmetrics.com/wp-content/uploads/2015/08/Appendiks_1_baggrund-og-skalaer.pdf
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nødvendigvis er til stede, vil der være risiko for at testforløbet ikke resulterer i en retvisende score 
(Læs mere i bilag 3 om SEM, og distinktionen mellem reliabel og retvisende).  

Dette var en viden, som både skolelederen og læreren fandt meget relevant. Det var nyt for 
begge, at man på denne måde kunne komme tættere på retvisende resultater, ved at gennemgå 
elevforløbet i testsystemet. Som læreren fremhævede, havde han aldrig været på kursus i at 
anvende systemet, så hvor skulle han kende det fra? Vi fandt efterfølgende de svingende 
resultater fra eleverne X,Y og Z, som havde været brugt som eksempel i kommunens høringssvar. 
Vi analyserede deres testforløb med Beregneren, ud fra de ovennævnte guidelines (for mere viden 
om hvad der indikerer et godt testforløb se bilag 4).  

Analyse af seks test-forløb for tre elever (X, Y og Z) fra Ørum skole, efteråret 2014 
I tabellen nedenfor er de vigtigste oplysninger vedr. de seks testforløb (to pr. elev) for de tre 
elever gengivet. Den oprindelige artikel i folkeskolen.dk sammenlignede de tre elevers resultater i 
sprogforståelse målt i percentilscorer ved de to testforløb3, som blev gennemført med en uges 
mellemrum (bemærk at F2 blev gennemført før F1 – det kan ellers godt snyde).  
 

Det er forståeligt, at det skaber forvirring, når der for alle tre elever er ca. 30 percentilers forskel 
mellem første og andet testresultat, som skemaet viser (under søjlen ”percentilscore). Men vi skal 
prøve, om vi kan finde en plausibel forklaring herpå, ved at dykke ned i data. En væsentlig del af 
forklaringen på de store diskrepanser, findes i valget af den rangordningsskala, som DNT 
afrapporteres på – her scores eleven, ift. andre elevresultater. Men sagen er, at man herudfra ikke 
kan se, hvor stor en afstand i læsedygtighed, der er tale om, da den store midtergruppe af elever 
(fra ca. 30 til 70 percentiler) læser næsten lige godt, men alligevel skal placeres i en rangorden fra 
et kæmpe spænd i percentil-niveauer. Som eksempel på dette, kan vi tage Y´s score i 
sprogforståelse – i den ene test placeres Y på 46 percentilen, den anden gang på 76 percentilen. 
Dette kan virke meget markant. Men forskellen målt på dygtighed, er faktisk væsentlig mindre end 
den ser ud til. Dette kan vi illustrere, ved i stedet at se på progressionsscoren, som vi kan omregne 
til via Beregneren (Se søjlen ”Progressionsscore”). Ser vi på diskrepanserne mellem elev Y´s to 

                                                 
3. Det bemærkes mindre forskelle mellem percentilerne i den oprindelige opgørelse af scoren for eleverne X, Y  og Z 
fra høringssvaret. Dette er antageligt et produkt af, at STIL (UNI-c) havde gennemført en genafprøvning af alle 
opgaverne og efterfølgende genberegning af alle elevers resultater (så de fleste elever havde rykket en percentil eller 
to). De 

Basisinformation Antal opg. & forbrugt tid Percentilscorer Progressionsscorer* 

Elev 
For-
søg Dato 

Antal 
opg. 

Tid, 
min. Sek./opg. Norm./Anv. 

Sprog-
forst. Afkodning 

Tekst-
forst. 

S-
Skala 

A-
Skala 

T-
Skala 

X F2 29.10.14 47 47,2 60 204% 44 = M 27 = UM 17 = UM 1120 1045 950 

X F1 5.11.14 55 40,9 45 188% 17 = UM 10 = KUM 24 = UM 985 890 1000 

Y F2 29.10.14 66 34,4 31 126% 46 = M 99 = KOM 87 = OM 1130 1675 1345 

Y F1 5.11.14 137 41,2 18 66% 76 = OM 98 = KOM 90 = OM 1260 1570 1385 

Z F2 29.10.14 46 40,3 53 183% 58 = M 23 = UM 39 = M 1175 1020 1075 

Z F1 5.11.14 53 40,6 46 156% 27 = UM 38 = M 15 = UM 1045 1110 930 

* Progressionsscorer er lineære transformationer af de oprindelige raschscorer (1 logit = 180-200 enheder på de fælles 
progressionsskalaer afhængigt af testklassetrin og profilområde) 
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testresultater gennem denne optik, finder vi nemlig, at de 30 percentilpoints forskel (fra 46 til 76) 
er svundet ind til 130 point (fra 1130 til 1260), på én samlet skala for dygtighed, der normalt går 
fra 0-2000.  
 
Men forskellen er stadig for stor til at skala-forskelle kan forklare det hele. Vi må derfor finde en 
forklaring, som også trækker på analyser andetsteds fra. Da en test består af en række opgaver, 
elevens responser og en scoringsmodel, kan vi rent principielt finde hjælp til forklaringen tre 
steder: 1) Opgavernes kvalitet som måleudstyr, 2) elevernes svarkvalitet (svarer de op til deres 
bedste) og 3) scoringsmodellens kvalitet. Da opgaverne er meget grundigt afprøvede og 
kvalitetssikrede, og scoringsmodellen lever op til international bedste standard, så er det mest 
sandsynligt, at vi skal finde svaret i elevens indsats. For at belyse den, har vi foretaget en grafisk 
fremstilling af hvert af de seks testforløb (to for hver af de tre elever) som de ser ud på Beregneres 
skala (se bilag 5) – vi skal nu undersøge hvilke historier, der kunne ligge bag disse forløb.  
 
Elev X tog første test (F2) og brugte ca. dobbelt så lang tid på opgaverne som de var normeret til. 
Ud af de sidste 10 opgaver i sprogforståelse var de 5 rigtige, og X slutter på noget der kunne ligge 
på et retvisende niveau – måske lidt i underkanten (de sidste tre opgaver var forkerte). 
Besvarelsen virker rimeligt koncentreret bortset lige til sidst, hvor det går lidt for hurtigt – især 
med tekstforståelsen.  
Elev X’s andet gennemløb (F1) bliver gennemført med lidt større hastighed, med jævn 
koncentration, men tilsyneladende uden det store engagement og ambitioner om at svare rigtigt 
på det hele. En rigtig 2’dags test. Det bærer besvarelsen præg af og ikke mindst i sprogforståelse, 
hvor X svarer forkert på 8 ud af de 10 sidste opgaver, selvom han tidligere har svaret rigtigt på 
nogle sværere opgaver. X svarer gennemgående for langsomt til at testen kan give et 
overbevisende retvisende resultat efter 45 minutter. 
 
Elev Y er af en af de skarpe knive i skuffen – især mht. afkodning, hvor han er usædvanlig hurtig og 
præcis. Faktisk har testen i F2 tilsyneladende ikke opgaver, der kan udfordre ham, så han svarer 
rigtigt på de sværeste, og derefter tømmer han opgavebanken ovenfra. Når han svarer rigtigt på 
alle opgaver kan testen i teorien ikke finde hans øvre niveau – der findes dog en statistisk metode 
til at give et estimat herpå. Men det betyder, at han skal besvare de 30 afkodningsopgaver, for det 
er den grænse der er lagt ind i DNT, før man lader testen automatisk gå i grøn – uanset den 
statistiske usikkerhed. Med hensyn til sprogforståelse har Y en meget skidt vane med at svare 
blank på alt, hvad han er i tvivl om. Han svarer blankt på 8 ud af de 16 opgaver i sprogforståelse og 
da han afslutter med tre forkerte/blanke får han en score, der nok er noget under hvad han kunne 
have klaret, hvis han havde siddet lidt længere. Han bliver stoppet efter 34 minutter, hvor testen 
er i grøn.  
Ved andet gennemløb (F1) sætter elev Y fuld skrue på. Y har set alle svære afkodningsopgaver en 
uge før og også de sværeste opgaver i tekstforståelse. Han kan huske de fleste af svarene fra ugen 
før og kan derfor svare meget hurtigere anden gang – med ca. dobbelt hastighed. 136 opgaver på 
41 minutter – det er 50% hurtigere end normeret. Y afgiver stort set ingen fejlbesvarelser – hvis 
han ikke umiddelbart ved hvad svaret er, så svarer han blankt – det er især tilfældet ved 
sprogforståelse, som er hans klart svageste område indenfor læsning. Da han får lov til at besvare 
opgaver lektionen ud, klarer han sig dog lidt bedre i sprogforståelse i anden runde (F1). Bortset fra 
de blanke svar er det største problem ved Y’s forløb, at han på flere områder er for dygtig til 
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testen. Der er ikke tvivl om, at Y har hygget sig med at løse disse opgaver, som (bortset fra 
sprogforståelsen) lå indenfor hans komfortzone. 
 
Elev Z’s svarmønster minder på mange områder om Elev X’s. Elev Z svarer langsomt i forhold til 
normeret tid men lidt hurtigere anden gang (F1). Og ligesom X får Z et lidt dårligere resultat i 
sprogforståelse i andet forsøg (F1-testen) – og det er også i slutningen af forløbet, at der er 
problemer med at holde kadencen: 6 af de 7 sidste opgave svares blankt, hvilket er den naturlige 
forklaring på, at han klarer sig dårligst i andet gennemløb. Var han stoppet efter opgave 30 havde 
han klaret sig bedst i anden omgang (F1-testen). På den tid ville testen have været statistisk meget 
usikker, men mere retvisende i forhold til Z’s læsefærdighed. 
 

Et bud på en forklaring 
Med udgangspunkt i ovenstående oplysninger, kan vi nu vende tilbage til spørgsmålet, som satte 
gang i denne undersøgelse: Er der en god forklaring på de svingende resultater, eller måler DNT 
bare dårligt? Vi angreb spørgsmålet således, at vi dels kiggede på selve testens teknik og 
matematik, men derudover undersøgte vi også, om der var andre forhold der kan påvirke om 
testen giver retvisende målinger. Vi er således mere inspireret af at forstå testresultater i et mere 
holistisk perspektiv. 

I en simpel udgave kan en test beskrives som en serie af opgaver, der kan besvares rigtigt eller 
forkert. I klassisk testteori opgør man blot et antal rigtige (råscoren) og bruger dette antal (evt. 
opgjort som andel) rigtige svar som et mål for elevens dygtighed. I moderne testteori (Rasch, Item-
Respons modeller), som anvendes i DNT, er hver opgave beriget ved en afprøvning (i DNT på ca. 
700 elever), som har medvirket til, at deres sværhedsgrad er blevet bestemt. Kun de opgaver der 
passer til modellen bliver accepteret. Testresultat skal beregnes på grundlag af elevernes 
responser på disse opgaver. Oplysning om opgavernes sværhedsgrad og elevens svar bruges så 
som input i en matematisk scoringsmodel (MLE=Maximum Likelihood Estimation), hvor output er 
scoren (i DNT en Raschscore), der antages at afspejle elevens dygtighed.  

I en mere holistisk forståelse af test inddrages informationer i flere dimensioner. I tilfældet med 
Ørums svingende resultater betyder det, at vi skal undersøge en flerhed/sammenhæng af faktorer. 
Ser vi på disse, så kan vi som her komme med et plausibelt bud på en forklaring af svingningerne: 
For det første er forskellen på de to testresultater ikke så stor, som den ser ud. Dette fremgår 
tydeligt, når vi omsætter percentilerne til en 
progressionsscore på én fælles Raschskala for 
alle læsetest. For det andet peger både lærer 
og elever på, at meningen med at tage 
samme test flere gange var uklar, og ligeledes 
var det uklart, hvordan de blev instrueret heri 
– hvad der blev sagt året før fortaber sig i 
tågerne, men det kan have haft betydelig 
indflydelse på elevernes seriøsitet og motivation. En elev husker det dog som om, at de skulle 
”finde ud af, hvordan testen virkede”, og man kan jo forestille sig, hvilken effekt det kunne have 
på elevernes indstilling til at besvare lange og svære opgaver – for så er det jo ikke dem, men 
testen, der er på prøve. Til sidst kan vi gennem analyserne af elevernes testforløb se, at elevernes 

Under the Rasch model, the crisp modeled facsimile of 
the data gives probabilities that accord with the 
axioms of conjoint measurement; this is the basis of 
interpretation through the model, but the analyst 
realizes this is a property of the model and not 
necessarily of the real-world situation. (Mislevy 2008) 
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indsats har svinget. Antallet af opgaver varierer, der besvares med blanke, og fx elev X har tidligere 
i forløbet svaret op til sin dygtighed på opgaver af en vis sværhedsgrad, men nok mistet 
interessen, da han senere end ikke svarer på de opgaver, der ligger på en lavere sværhedsgrad.  

At vurdere hvordan disse faktorer spiller ind på testresultater, ligger udenfor gængs testteori, hvor 
svingende præstation sædvanligvis betragtes som statistisk støj og unøjagtighed, mens den 
pædagogiske teori ofte beskriver dette som et forskningsobjekt og en uundgåelig fejl ved test som 
måleredskab. Men i det seneste årti er også psykometrikerne begyndt at interessere sig for at 
forstå kompleksiteten. Robert Mislevy har fremstillet en model, der søger at inddrage flere 
faktorer, der spiller ind på testresultatet 

I DNT kan testudbyder 
(ministeriet) stå på mål 
for regler og vejledning 
samt testafvikling, inkl. 
scoringsmodellen og 
testopgaverne, som i DNT 
i øvrigt er testet 
overordentlig grundigt i 
forhold til international 
standard.  

Den ubekendte faktor 
ved hver testbesvarelse, 
er således, hvad der 
ligger bag elevens 
besvarelse; ved 
estimation af scoren i 
DNT forudsættes, at det 
eneste, der har 
indflydelse på 
besvarelsen er elevens dygtighed og opgavens sværhed. I Mislevys model er disse valg angående 
standarder og forudsætninger, som ministeriet står på mål for, markeret med blåt. Denne 
optimalsituation for afprøvning og test er imidlertid ikke altid til stede – i virkelighedens verden er 
der en række yderligere faktorer, udenfor ministeriets rækkevidde, der har afgørende indflydelse 
på resultatet. Mislevy fremhæver følgende faktorer: 

 Alternative forklaringer: Her er det relevant at tænke i alternative bud på, om andet end 
elevens dygtighed spiller ind på testresultatet. Er eleven fx tosproget , som er dygtig til 
afkodning, men måske endnu ikke har lært alle almindelige danske ords betydning? Eller er 
eleven fx ordblind, og har kæmpe ordforråd, men ringe afkodningsfærdigheder? Disse 
forhold ligger det uden for testens tekniske rammer at vurdere effekten af.  

 Data om besvarelsessituationen: Her er det fx relevant at vide, om eleverne har betjent sig 
af ordbog, IT-rygsæk, fået oplæsning af en lærer eller hjælp af sidekammeraten i et 
tilfælde, men ikke i et andet? Var der distraherende faktorer under testen (elever der 
støjer/driller, støj i skolegården, blev eleverne fx sendt ud efterhånden som de blev 
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færdige, blev monitorereringsskærmen vist på whiteboard)? Gik IT-systemet eller 
internetforbindelsen ned undervejs? Viste computeren opgaverne rigtigt? 

 Andre forhold der påvirker elevens handlinger i testsituationen: En lang række faktorer i 
og udenfor skolen spiller også  ind på elevens forudsætninger/muligheder, for at svare 
rigtigt på de enkelte opgaver: Om eleven har fået en grundlæggende indføring i, hvordan 
han/hun skal agere i 
testsituationen (fx er 
blevet instrueret i 
opgavetyper og 
forskellige 
besvarelsesstrategier
), hvilken motivation 
eleven generelt har 
til 
opgaverne/faget/test
en, om eleven er 
motiveret og 
koncentreret på 
dagen, samt hvorvidt 
eleven på 
afprøvningstids-
punktet har haft 
følelses/-
energimæssigt 
overskud/-selvtillid 
til at demonstrere sin faglighed fuldt ud (sovet godt om natten, fået morgenmad, har ro på 
hjemmefronten, god relation til kammerater). For nogle elever (især i de større klasser) 
spiller instruktionen ikke så stor rolle – de gør deres bedste, ligegyldigt hvad man siger til 
dem. Men der er også mange elever (især de yngre), som er stærkt påvirkelige af den 
instruktion og de signaler, der udgår fra skolen.  

Alle disse faktorer interagerer og har i et komplekst samspil afgørende indflydelse på, hvordan 
eleven besvarer opgaverne på dagen, og hvilke score der opnås. Dette gælder ikke mindst for 
adaptive test, hvor scoren beregnes på få, men særligt udvalgte opgaver (enkelte misvisende svar 
kan betyde meget for scoren). Ud over at sørge for regel- og vejledningsmaterialer, at 
testsystemet/-opgaverne er til disposition, og at scoringsmodellen virker, kan ministeriet intet 
stille op – resten af de relevante forhold beror på et lokalt samspil mellem elever, lærer, skole og 
udefrakommende faktorer:  

Skolen (fx ledelse og vejledere) kan påvirke nogle af disse lokale faktorer, gennem sikring af gode 
faciliteter (gode lokaler og it-forsyning), klare lokale regler og aftaler samt instruktion om 
testafvikling (fx en klar testplan, god og klar information til lærerne om at gennemføre test og 
testresultaternes anvendelse).   
 

Eksempel: 
Vi blev ringet op af en skole og bedt om at se på et klasseresultat, som en 
lærer vurderede, var helt misvisende. Der var angiveligt tale om en meget 
homogen 2. klasse med gennemgående dygtige og motiverede elever. De 
havde taget en læsetest og fået et gennemsnit på ca. 30 (percentilscoren, 
tekstforståelse). En gennemgang af 3-4 elevforløb viste at eleverne svarede 
enten blankt eller rigtigt – næsten ingen forkerte svar. Læreren gav 
forklaringen, nemlig at eleverne var blevet instruerede hertil ”Dette er en 
adaptiv test. Hvis du får en opgave som du ikke er sikker på svaret af, så lad 
være med at gætte. For hvis du gætter rigtigt, så får du en endnu sværere 
opgave næste gang, og det kan man godt blive ked af. Svar i stedet blankt, for 
så er du sikker på at få en opgave der er nemmere”.  
Klassen gennemførte testen igen med ny instruktion: ”Dette er en adaptiv 
test. I vil alle få mange opgaver, som I ikke kan svare rigtigt på – det er helt ok 
at svare forkert, hvis I bare gør jeres bedste. Lad være med at tænke for lang 
tid over en opgave – læs og svar så hurtigt som I kan – uden dog at sjuske. 
Hvis I er i tvivl så gæt. Hvis I slet ikke har noget bud det rigtige svar må I gerne 
svare blankt, men det tæller for en forkert opgave, så I kan lige så godt gætte; 
nogle gange ved I faktisk mere end I tror!”. Med denne instruktion fik klassen 
godt 60 i gennemsnitlig percentilscore og eleverne besvarede gennemgående 
en del flere opgaver end i første forsøg.   
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Læreren. Den enkeltstående vigtigste faktor er efter vores erfaring lærerens instruktion og 
signaler. Som det fremgår af eksemplet i boksen ovenfor, kan tilsyneladende ubetydelige detaljer 
komme til at få væsentlig indflydelse på testresultatet. Læreren er koblingspunktet mellem eleven 
og systemet, og læreren har overordentlig stor indflydelse på elevens præstation og oplevelse. Når 
visse lærere oplever, at eleverne bliver kede af at blive testet, så beror det som regel på at 
forventningsafstemningen ikke er på plads. DNT er designet så et ideelt testforløb består af ca. 
50% opgaver, der ligger over elevens niveau, og selv en stor del af de rigtigt besvarede vil eleven 
ikke vide, om de har svaret rigtigt på. Hvis læreren samtidigt sende signaler om, at det er synd for 
eleverne at blive testet, så er der nærmest garanti for en meget dårlig oplevelse for eleverne – 
især de stærke, lydige og flittige. Det er vigtigt at læreren skaber klarhed om, at dette er en 
formativ undersøgelse, der skal hjælpe læreren til at blive klogere på, hvad eleven kan snarere end 
en summativ prøve. Midlerne til at sikre eleverne en god oplevelse og en retvisende præstation, er 
omhyggelig instruktion og forventningsafstemning gennem planlægning og samtale.  
 
Andre faktorer. Men selv når alt er gjort rigtigt, kan der opstå fejl, problemer og misforståelser. 
Ting går galt, og der er nogle elever, der reagere negativt på testen, ligesom nogle af de 
udslagsgivende faktorer er udenfor skolens rækkevidde. Som i alle andre aspekter af skolens 
arbejde er det imperativt, at man er sig bevidst om disse faktorer, både når man forbereder 
evalueringssituationer, og når lærerne skal vurdere testresultaterne og deres brugbarhed i deres 
samtaler med elev, forældre og kollegaer. 

Opfølgning på Ørum skole 
Vi vendte tilbage til Ørum skole nogle måneder senere, d. 27. september 2016. Skolens leder, 
havde spurgt om adgang til de udgaver af Beregneren, som kan bruges i skole-hjem-samarbejdet. 
Det blev aftalt med forvaltningen at stille dem til rådighed for skolen, og for at klæde skolen på til 
at anvende disse udgaver tilbød vi at lægge vejen forbi en dag, vi alligevel var i området. Vi brugte 
et par timer på at introducere til og træne nogle af skolens lærere i at generere og fortolke 
progressionsdata. Dialogen med lærerne om DNT og Beregneren startede med et oplæg, der 
inkluderede de ovenstående analyser af de store spring i elevernes testscores. Fra denne oplevelse 
er der et par pointer, som godt illustrerer, hvordan lærere, når de får præsenteret den teori og de 
principper, der lægger bag testene, med afsæt i egne elever samtidigt oplever afklaring, og at 
kompleksiteten stiger. Herigennem opstår også en nuancering af, hvad testene er og kan.   

Første del af oplægget handlede om, hvilket videnskabeligt fundament DNT bygger på. Herunder 
hvorfor det som udgangspunkt er umuligt at sammenligne to forskellige testresultater i 
testsystemet, eftersom læsetesten til 4. og 6. klasse scores på hver sin ikke-sammenlignelige 
percentilskala (ordinalskalaer, hvor data kan rangordnes men ikke er ækvidistante4), selvom det er 
den samme slags læsning der testes: En score på 48 percentiler i 4. kl. testen og en percentilscore 
på 35 to år senere for den samme elev i 6. kl. testen, fortæller ikke meget om elevens 
læseudvikling – kun om, hvor eleven ligger ift. andre elever på hhv. 4. og 6.  klassetrin. For at 
kunne sammenligne disse to skalaer, skal de dels oversættes tilbage til de oprindelige raschskalaer 

                                                 
4
 At en skala er ækvidistant betyder at den relle/faglige afstand mellem hver af datapunkterne er lige store uanset 

hvor man befinder sig på skalaen. Et centimetermål er ækvidistant så afstanden fra 10 til 11 er præcis den samme som 
fra 40 til 41. Karakterskalaer er ikke ækvidistante, fordi der ikke er nogen garanti for at et spring på 1 point 
repræsenterer den samme faglighed, ligegyldigt hvor man er på skalaen. Fx vil der normalt været et meget større 
fagligt spring på 12-skalaen fra 10-12 end fra 0-2, selvom det er samme antal point. 
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(som er intervalskalaer, der måler ækvidistant) dels ækvivaleres, (dvs. gøres sammenlignelige) og 
herefter transformeres til samme intervalskala. Denne proces kan dansklærere godt forstå, når det 
forklares med afsæt i deres egne elever, og vi har skabt en lavpraktisk Excel-baseret elektronisk 
omsætningstabel, der formår at gøre dette i en samlet proces: Beregneren. Ved at omregne 
percentilscorerne gennem Beregneren blev det under vores oplæg vist, hvordan de to forskellige 
testresultater placerede sig på én fælles skala, hvorved man kunne se, at forskellen mellem de to 
testresultater fra Ørum skole generelt ikke var langt fra hinanden. En af de tilhørende lærere 
sagde mod afslutningen, at hun havde fået indsigt i, at ”selvom resultaterne umiddelbart fremstod 
som at ligge langt fra hinanden på DNTs rangordningsskalaer, så gjorde de to resultater det faktisk 
ikke på Beregneres dygtighedsskala”.  

Vi gennemgik også forudsætningerne for, at DNT gav retvisende resultater. I den forbindelse sagde 
flere af de deltagende lærere, at de ”ikke havde været helt klar over, hvor vigtigt instruktionerne i 
forbindelse med testaflæggelsen var”. I forhold til testafviklingen blev det nævnt, at ”der er nogle 
(lærere, red.), der har haft noget i mod testene, fordi de starter med nogle opgaver, der er så 
svære, at de (elever red.) ikke kan finde ud af dem. Der er nogle elever, som begynder at græde”. 
Dette kan i mange tilfælde afhjælpes med en god forventningsafstemning, fx ved at læreren 
forklarer eleverne, at testen er lavet, så det er meningen, at alle får så svære opgaver, at de 
kommer til at svare forkert på mange af dem – det som forventes af eleverne er, at de gør deres 
bedste, og at de skal gætte, hvis de er i tvivl.  

Det blev nævnt, at der er stor forskel på, hvordan lærerne instruerer eleverne, og at det er svært 
at udlede noget generelt om, hvordan skolen forbereder sine elever.  

Vi så herefter på nogle klasser – både i læsning og matematik, hvilket var en opløftende oplevelse, 
og vi gik igennem nogle elevforløb sammen for at finde forklaringer på overraskende udvikling. Vi 
forlod skolen med en sikker fornemmelse af, at lærerne på skolen havde gode forudsætninger for 
at anvende beregneren og fortolke resultater/progression både herfra og fra testforløb. 

Besøget på Ørum stemmer meget godt overens med vores erfaringer fra workshops rundt omkring 
i landet. Det er vores erfaring, at lærere der kender elevgrundlaget, har meget let ved og 
stortudbytte af at kunne analysere testresultater med beregneren. Men der er også en generel 
tendens til, at der ikke er konsistens i måden eleverne bliver instrueret på. Dette kan betyde, at 
eleverne ikke får svaret på nok spørgsmål, at de bliver kede af at møde svære opgaver og/eller at 
de taber koncentrationen/modet undervejs. Efter vores besøg fik i følgende refleksion fra 
skolelederen: 

”Det er MEGET tydeligt for mig, at vi skal klæde i første omgang lærerne MEGET bedre på i forhold 
til, hvordan DNT er skruet sammen – hvordan vi optimerer testafviklingen – og efterfølgende 
analyserer på resultaterne [. . . . . .] Og endnu engang tak for hjælpen med Beregneren – den tror 
jeg, vi kan få meget glæde af.” 
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Epilog - Hvad fortæller Ørum historien os? Refleksion over spredning, læring og 
det kulturfremmede arbejde med data 
 

En af tidens udfordringer for danske lærere, ledere og forvaltere er, hvordan arbejdet med skolen i 
højere grad kommer til at kunne benytte data meningsfuldt – hvordan de kommer til at arbejde 
datainformeret: Der er masser af ”rådata”, men der savnes viden om og erfaring (både i politisk 
og pædagogisk sammenhæng) med, hvordan data indsamles så de bliver bedst mulige, fortolkes 
og anvendes så de kommer eleverne til gode.  

Der er megen uklarhed og også uenighed om, hvilke datakilder der kan/skal tjene hvilke formål, i 
fx pædagogisk sammenhæng og monitorerings- og styringssammenhæng. Der er NordicMetrics 
position at vi anser den vigtigste problemstilling for at være spørgsmålet om, hvordan 
skolen/lærerne kan fortolke og handle på relevante data om egne elever. Den vigtigste anvendelse 
af data er til fremadrettede pædagogiske handlingsangivende analyser, der styrker muligheder for 
målrettet og differentieret tilrettelæggelse. For når alt kommer til alt, er det kun den viden som 
lærerne finder relevant om elevernes udbytte, der har en fair chance for at sætte sig igennem i 
styrket læring hos eleverne. Dette er den simple konsekvens af den skolemodel som vi har valgt 
for Danmark, hvor læreren er omdrejningspunktet i pædagogiske dagligdags beslutninger. 

Når spørgsmål om, hvordan vi anvender de nationale adaptive test og data herfra, er svære at 
blive enige om, så er det dels fordi måling og brug af data generelt er kulturfremmede i det 
pædagogiske arbejde i det danske uddannelsessystem, og at de færreste – fra klasserum til 
forvaltning – har viden om og færdigheder til at bruge det, mens alle har en mere eller mindre 
informeret holdning til det. Dels er den måde som det adaptive princip fungerer på så fremmed 
for mange lærere, at det opleves som provokerende. Vi har en stærk omsorgskultur i den danske 
folkeskole, og det forekommer ikke ellers, at læreren stiller eleverne opgaver, som det er 
meningen, de skal svare forkert på, selvom de gør sig umage. Og vejledningen lyder som regel: 
”Gør dig umage – det er vigtigere at være grundig end hurtig . . . og lad nu være med at gætte!”. 
De adaptive test fungerer nærmest modsat. Her søger testen hen, hvor eleven har 50% 
sandsynlighed for at svare rigtigt, og ved et ideelt adaptivt forløb har eleven svaret forkert på ca. 
halvdelen af opgaverne – uanset hvor dygtig eleven er. Desuden skal eleven gerne svare 
nogenlunde hurtigt og gerne gætte kvalificeret, hvis eleven er i tvivl. Det adaptive princip er 
udviklet med Flow-teorien in mente5, og ligesom ved Flow er forventningsafstemningen af 
afgørende betydning. Hvis eleven ikke ved, at reglen er helt anderledes end til hverdag (fx at det er 
ok at svare hurtigt, at det er fint at gætte kvalificeret, og at det ikke drejer sig om at svare alt 
rigtigt, bare man gør sit bedste) så vil eleven helt naturligt blive forvirret og ked af at være placeret 
i en så uvant situation. Det gælder især de dygtige og pligtopfyldende elever. Instruktion og 
coaching i besvarelsesprocessen er af afgørende vigtighed for en god oplevelse for eleverne. 
Når dette kombineres med manglende viden om mulige skoleeffekter på elevernes niveau og 
læring, opstår grundlaget for misforståelser og mistillid. Meget få pædagoger, forvaltere og 

                                                 
5
 fx Deville, C. (1993) Flow as a testing ideal. Rasch Measurement Transactions 7:3, p. 308 & 

Linacre, J.M. (2000) Computer-Adaptive Testing: A Methodology Whose Time Has Come, in Sunhee Chae, Unson Kang, 
Eunhwa Jeon, and J. M. Linacre. (2000) Development of Computerized Middle School Achievement Test. Seoul, South 
Korea: Komesa Press (hentet 7. dec. 2016 fra http://www.rasch.org/memo69.pdf) 
 

http://www.rasch.org/memo69.pdf
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politikere ved, hvor stor spredningen er i normalklasser i folkeskolen og hvor begrænset effekt 
skolen har på elevernes faglige slutniveau. 

 Afstanden mellem top og bund i en gennemsnitlig 4. klasse svarer til ca. 10 læringsår (dvs. 
udbyttet af 10 års undervisning, målt med fx DNT). 

 Højst 20-30 % af elevernes faglig niveau ved afgangsprøven kan henføres til skolens (lærer, 
leder, bygninger og materialer) indsats – hovedparten af variationen i, hvad eleverne kan, 
forklares med biologiske og sociale faktorer fra elevens førskoletid. Dette er der stort set 
enighed om blandt de forskere, der har arbejdet med data om skoleeffekt6. 

 Skoler med et privilegeret elevgrundlag (fra villakvarteret med dobbeltakademikerforældre) 
vil ofte fra start have et fagligt niveau (gennemsnit), der ligger 5 læringsår højere, end socialt 
belastede skoler (skoler der rekrutterer fra fx socialt boligbyggeri med en stor andel etnisk 
ikke-danske elever).  

På grund af disse indsigter vil det således være grundlæggende uretfærdigt og urimeligt at sætte 
samme mål for det faglige niveau for forskellige skoler. Derimod kan det være en god løsning at 
benytte gode data på progression, eftersom dette giver et bud på, hvor meget skolen har formået 
at løfte eleven – uanset udgangspunktet. Dette kunne være løsningen, der kan forene danske 
værdier med målingsmetoder (se bilag 5). Og som skolelederen siger ovenfor, så er der faktisk ved 
at være en åbenhed overfor at arbejde datainformeret (ikke at forveksle med datastyret) i 
folkeskolen, så længe data er retvisende, relevant for skolen og pædagogisk anvendelige. Dette 
betyder, at den forestående opgave bliver, at uddanne skolesektoren i, hvordan data indhentes, 
fortolkes og anvendes (som i Ørums tilfælde, både statistisk og kvalitativt), hvilke typer af data der 
er vigtige (indenfor faglige test, trivselsundersøgelser), og hvordan disse typer kan omsættes til 
handling.  

Vi har med Beregneren og workshops heri, begyndt på dette i samarbejde med en række 
kommuner. Med Beregneren kan man bruge DNT på ”den rigtige måde”, som skolelederen siger, 
idet vi her kan se på progression på en fælles skala for læsedygtighed, hvor det ikke kun er de højt 
præsterende elever, der springer i øjnene, men lige såvel lavt præsterende elever, såfremt de 
stadig fremviser en god progression.  

For at bruge dette redskab, kræver det dog, at data fra DNT (både på score og opgaveniveau), 
indsamles og vurderes på en kvalificeret måde, hvor det i sidste ende kun kan være den 
kompetente lærer – ikke maskinen selv – der kan vurdere, om lærerne står med retvisende og 
brugbare data, og om hvordan data kan anvendes. 

 

 

                                                 
6
 fx Hattie 2003, Haertl 2013, Holm & Jæger 2011 

”Vi arbejder med Hattie her på Norddjurs – men vi synes ikke, vi har de rigtige tal at regne effekter på. Vi 
har et ønske om at kunne lave valide effektberegninger på f.eks. nationale test. Men vi finder ikke de ”rå 
data” (percentiler, red.) gode nok til at lave disse effektberegninger. De Nationale test, brugt på den rigtige 
måde, er det vi har brug for” (Karsten Refsgaard, Skoleleder).    
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Bilag 1: Ministeriets undersøgelser – hvad siger de noget om? 
Resultaterne er beskrevet i notatet: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet som kan findes 
på ministeriet hjemmeside her: http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-
DK/Content/News/Udd/Folke/2016/Mar/160303-Ny-undersoegelse-viser-sammenhaeng-mellem-
resultater-ved-to-test-i-traek. Undersøgelsen påpeger en relativt pæn sammenhæng i 
fag/profilområder med stor faglig spredning (Afkodning, Tekstforståelse og profilområderne i 
Engelsk), en mindre imponerende sammenhæng hvor der er mindre faglig spredning 
(Sprogforståelse og matematik) mens de fag, hvor næsten alle klarer testen lige godt (typisk 
naturfagene, hvor opgaverne typisk diskriminerer lavt mellem eleverne), er sammenhængen 
meget begrænset.  

Undersøgelsen viser også, at eleverne gennemgående scorer højere og besvarer hurtigere i andet 
forsøg end første, og at forskellen mellem resultaterne i første og andet forsøg bliver større des 
flere dage der er mellem de to test – det tyder alt andet lige på, at der er progression, og at 
testene registrerer denne. Endvidere finder ministeriets undersøgelse, at hver fjerde opgave som 
eleverne får i andet testforsøg også var indeholdt i den første test, men at dette ikke påvirker 
elevernes sandsynlighed for korrekt svar. Sammenhængen er, at hvis eleven svarer forkert på en 
opgave første dag, og får stillet den samme opgave dagen efter, så vil der være en relativt stor 
sandsynlighed for, at eleven leverer præcist det samme svar i andet forsøg – uanset om det er en 
fejl eller et korrekt svar. Dels fordi eleven kun sjældent er blevet klogere i løbet af natten, dels på 
grund af en almindelig anerkendt hukommelseseffekt, nemlig at eleven kan huske hvad hun 
svarede dagen før, og gentager dette svar uden at tænke over/forsøge at løse opgaven i klassisk 
forstand (forudsat at eleven ikke har fået gennemgået sin besvarelse og/eller påpeget fejlene, 
hvilket reglerne i DNT forhindrer). At eleven stilles den samme opgave to i to på hinanden 
følgende test er altså almindeligvis ikke noget problem7. Men på den anden side kan man 
spekulere over, hvad en sådan gentagelse skal gøre godt for. Og det skaber en vis ”støj” hos 
eleverne at skulle besvare samme test to gang, hvor nogle opgaver er gengangere – eleverne kan 
ikke bare se bort fra deres tidligere oplevelse/besvarelse og den støj kan reducere test-retest-
korrelationen ganske væsentligt. Dels på grund af gengangeropgaver dels fordi det tydeligt er en 
atypisk situation hvor elevens motivation de to gange kan være meget forskellig.  

For at undersøge hvordan test-retest-korrelationen ville have været, hvis man havde kunnet 
”slette” elevens første testoplevelse så intet andet end elevdygtighed og opgavesværhed spiller en 
rolle, kan man anvende en simulering af et testforløb hvor man lader fiktive elever (maskinen 
simulerer en elevs besvarelse) tage testen 2 gange. En sådan afprøvning har ministeriet også lavet, 
og det viser at test-retest-korrelationen med 5.000 elever og 60 opgaver pr. elev bliver ganske høj 
(omkring 0,90)  læs mere her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf17/jan/170110-
uddybende-bilagsnotat-om-de-nationale-tests-maaleegenskaber.pdf 

 

 

  

                                                 
7
 At give to grupper elever den samme test på hver side af en påvirkning, er en metode benyttes ofte ved 

videnskabelige eksperimenter som effekten ønske målt af. Dette forudsætter dog, at eleven ikke bliver undervist i, får 
rettet eller gennemgået de konkrete opgaver – i så fald bliver eksperimentets resultater ufortolkelige. 

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia9Y6FzfnMAhUiAZoKHcJTAdAQFggnMAI&url=http%3A%2F%2Fstil.dk%2F-%2Fmedia%2FUVM%2FFiler%2FUdd%2FFolke%2FPDF16%2FMar%2F160303-Notat-om-unders%25C3%25B8gelse-af-de-nationale-tests-reliabilitet.ashx&usg=AFQjCNEWebpljp_LqMjD3S5eMAvLDKWquw&bvm=bv.122676328,d.bGs
http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2016/Mar/160303-Ny-undersoegelse-viser-sammenhaeng-mellem-resultater-ved-to-test-i-traek
http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2016/Mar/160303-Ny-undersoegelse-viser-sammenhaeng-mellem-resultater-ved-to-test-i-traek
http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2016/Mar/160303-Ny-undersoegelse-viser-sammenhaeng-mellem-resultater-ved-to-test-i-traek
https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf17/jan/170110-uddybende-bilagsnotat-om-de-nationale-tests-maaleegenskaber.pdf
https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf17/jan/170110-uddybende-bilagsnotat-om-de-nationale-tests-maaleegenskaber.pdf
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Bilag 2: Hvorfor gennemføre to test lige efter hinanden? 
I NordicMetrics har vi har et omfattende samarbejde med mange kommuner og skoler og ud fra 
vores erfaringer, er der fire almindeligt forekommende forklaringer:  

1) at testene bruges til at vurdere korttidseffekten af en pædagogisk indsats (sker af og til)  
2) at noget gik galt ved klassens første forsøg og testen der tages om (forekommer ikke 

sjældent) 
3) at læreren ønsker at undersøge reliabiliteten af testen med egne elever (forekommer 

relativt sjældent) eller  
4) at læreren/skolen (af træningsformål og/eller pga. kommunale retningslinjer) har sat sig 

for at bruge alle frivillige forsøg (er den oftest forekommende forklaring). 

I nogle sammenhænge vil der altså være en forventelig og tilsigtet tilvækst i resultatet fra første til 
andet forsøg. I nogle tilfælde fordi der mellem de to test (punkt 1.) gennemføres fagligt udviklende 
aktiviteter, der har gjort eleverne dygtigere, mens det i andre tilfælde (jf. punkt 2., hvor testen 
tages om, fordi der gik noget galt i testgennemførelsen, fx i instruktionen af eleverne eller at 
teknikken svigtede), ikke nødvendigvis har noget at gøre med, at eleverne er blevet dygtigere. I de 
to sidste tilfælde vil der kun, hvis der gennemføres undervisning/træning mellem testene, kunne 
forventes en højere score i andet forsøg.    

Ministeriets undersøgelse giver svar på en række spørgsmål, som har været diskuteret, hvilket er 
med til at aflive myter og kvalificere diskussionen om testenes test-retest sammenhæng. Men da 
det er en rent statistisk analyse, kan den i sagens natur ikke kaste lys over en række afgørende 
faktorer. Disse kan sammenfattes i tre spørgsmål: ”Med hvilket formål har skolen/læreren 
gennemført to ens test lige efter hinanden for samme elev?”, ”Hvordan instruerer læreren eleven 
til det to test?” og ”hvordan påvirkes elevens oplevelse og performance?”.  

Her er behov for illustrative cases og som følge for af behov for afklaring besluttede vi at gøre en 
indsats for at belyse hvad der er op og ned i en af de udløsende sager til den omfattende debat, 
hvilket også understreges af ministeriet, jf. Link 

I samarbejde med Ørum Skole og Norddjurs kommune er foretaget en analyse af de testforløb, 
som resulterede i de data, der har givet anledning til diskussionerne.  

  

  

http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2016/Mar/160303-Ny-undersoegelse-viser-sammenhaeng-mellem-resultater-ved-to-test-i-traek
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Bilag 3: Forvirring om testene statistiske reliabilitet og målefejl 
Et emne som ofte kommer op når eksperter, pædagogiske forskere og interessenterne diskuterer 
de nationale test, er testenes pålidelighed: Hvor sikre kan vi være på at testresultatet er 
retvisende for elevens dygtighed? Hvad er risikoen for at målingen viser noget forkert?  

Der er ingen tvivl om at læreren har brug for redskaber til at vurdere testresultaternes kvalitet 
som mål for elevernes faglige niveau. Men det er en udbredt (mis)opfattelse, af - især blandt folk 
som ikke arbejder med anvendelsen af testene i praksis - at skolerne/lærerne først og fremmest 
har behov for at få oplyst den statistiske risiko for at testen viser noget fejlagtig.  

Standard Error of Measurement (SEM) - på danske også kaldet ”standardfejl” - er betegnelsen for 
et statistisk mål for usikkerhed, som knytter an til en test8. SEM er et abstrakt mål, som givet en 
række forudsætninger (fx at eleven systematisk gør sit bedste for at svare rigtigt), er et mål for 
risikoen for at et testresultat ikke er retvisende. En gennemgang af de tekniske sammenhænge er 
foretaget her: https://www.folkeskolen.dk/540420/hvornaar-leverer-de-nationale-test-en-
reliabel-maaling-og-hvornaar-er-den-retvisende-for-elevens-dygtighed (bemærk ved denne 
artikel, at jeg burde have tilføjet, at dette er under forudsætning af, at spredningen er normeret til 
1 – som fx ved en z-score). 

Imidlertid er det vores vurdering, på grundlag af den omfattende dialog vi har haft med et bredt 
udsnit af lærere og ledere i danske skoler, at ingen umiddelbart vil kunne omsætte en oplysning 
om SEM til noget, der kan anvendes i en pædagogisk kontekst. Problemet med SEM er nemlig, at 
det er en abstrakt parameter, der ikke fortæller noget om, hvorvidt resultatet er retvisende eller 
ej, men alene om hvad sandsynligheden er for, at målingen giver et forkert resultat, givet den 
forudsætning, at eleven ved besvarelsen af alle opgaverne gør sit bedste.  

Det er ikke givet, at resultatet er fejlagtigt blot fordi SEM er høj eller at testscoren er retvisende, 
selvom SEM er endog meget lav. Dette, der sikkert vil være en overraskelse for mange, skal 
uddybes nedenfor.  

Kilder til fejl i estimatet af elevens dygtighed 

Der er principielt fire mulige kilder til statistisk usikkerhed: 

1) Hvis testopgaverne ikke passer til modellen: Hvis opgaverne ikke lever op til 
Raschmodellens krav (homogenitet, monotonicitet, konsistens, ingen DIF mv.) er de 
beregnede opgaveparametre (sværhed) ikke universelle/meningsfulde. 

2) Dårlig targetting: Hvis testopgaverne sværhed ikke matcher elevens dygtighed – hvis fx 
eleven svarer rigtigt på alle opgaver, vil testen ikke kunne bestemme det øvre niveau og 
SEM bliver maksimal. 

                                                 
8
 Det er teoretisk mere korrekt i IRT/Rasch at benytte usikkerheden på estimatet dvs. Standard Error of Estimate (SEE) 

– (se Thiesen i Wainer, H., Dorans, N. J., Flaugher, R., Green, B. F., & Mislevy, R. J. (2000). Computerized adaptive 
testing: A primer. Routledge.), men da SEM benyttes som term i DNT gør vi det også, uanset at det ikke er helt korrekt 
at sammenligne SEM i klassisk testteori med SEE i en Raschmodel. 

https://www.folkeskolen.dk/540420/hvornaar-leverer-de-nationale-test-en-reliabel-maaling-og-hvornaar-er-den-retvisende-for-elevens-dygtighed
https://www.folkeskolen.dk/540420/hvornaar-leverer-de-nationale-test-en-reliabel-maaling-og-hvornaar-er-den-retvisende-for-elevens-dygtighed


18 

 

3) Hvis estimationen af dygtighed går galt: Dygtigheden bestemmes iterativt som maximum 
likelihood estemation ved anvendelse af Newton-Raphson metoden, og der er set 
eksempler på hvor det er gået galt.  

4) Hvis der er for lidt data: Hvis eleven har besvaret for få opgaver, vil enkeltbesvarelser få 
uforholdsmæssig stor vægt og tilfældigheder/held/uheld i valg af opgaver kan skabe store 
udsving.  

Ad. 1) Hver af testopgaverne blev i 2010 afprøvet på ca. 700 elever, og kun de opgaver der levede 
op til Raschmodellens krav blev accepteret. Den omhu, der blev lagt for dagen var 
hovedårsagen til projektets forsinkelse: 1000-vis af opgaver blev kasseret. Kun de opgaver, 
der passede til modellen slap igennem. Den langstrakte og omfattende afprøvningsperiode 
(2007-2010) har muligvis ført til unøjagtigheder i hvor godt enkelt-items er tilpasset 
skalaen. Sådanne unøjagtigheder og skred i estimater var medvirkende til at ministeriet 
genafprøvede/gennemgik med tættekam/kvalitetssikrede alle opgaverne frem til årsskiftet 
2014/15. Dette resulterede i kassation af over 20% af opgaverne, hvilket signalerer en 
overordentlig stram kvalitetskontrol. Givet at der arbejdes med en sandsynlighedsmodel, 
kan enkeltopgaver være tvivlsomme, men den generelle kvalitet (set fra et psykometrisk 
perspektiv), må på det grundlag antages at være endog meget høj, målt på en international 
målestok. Desuden: Selv om der skulle vise sig at være endog betydelige fejl i estimater af 
enkelt items parameterestimater (opgavernes beregnede sværhed) er 
personparameterestimaterne (elevernes beregnede dygtighed) rimeligt robuste, blot 
fejlene ikke alle sammen går samme vej. 

Ad. 2) Det er ekstremt sjældent at matematikken svigter, men det er sket. I stedet for at den 
iterative proces medfører at scoren konvergere kan den divergere. Sker det, vil der ikke 
være noget at tage fejl af. Der ender scoren i ekstremer – og de få tilfælde hvor det er sket, 
er flertallet antageligt blevet opdaget.  

Ad. 3) Ofte når testen SEM-
kriteriet (dvs. der hvor 
testen ”går i grøn”) efter 
omkring 10 opgaver pr. 
profilområde (se fx figur 
3,  Kilde: UvM)  
sædvanligvis kan eleven 
med fornuftig 
instruktion nå at besvare 
dobbelt til fire gange 
flere opgaver på en 
lektion. Mange lærere 
har stoppet testen 
meget tidligere end de 
havde behøvet. Denne 
usikkerhedsfaktor er 
altså i høj grad noget, 
som læreren kan 

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf17/jan/170110-den-adaptive-algoritme-i-de-nationale-test.pdf
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påvirke, jf http://nordicmetrics.com/wp-
content/uploads/2014/05/Hvad_enhver_laerer_boer_vide_om_at_gennemfoere_DNT.pdf,  
så der kommer et betydeligt større datagrundlag for testens resultat. 

Ad. 4) Elevers svingende præstation er erfaringsmæssigt hovedårsagen til langt de fleste 
fejlvisende estimationer af elevens dygtighed. Hvis eleven starter svagt, det vil sige ikke gør 
sig umage, har en dårlig dag, svarer ukoncentreret/med svingende koncentration, er 
forkert/dårligt instrueret eller simpelthen ikke tager testen/besvarelsen seriøst. Denne 
kilde til usikkerhed bliver ikke (eller kun i yderst begrænset) omfang fanget af SEM. 
Læreren kan selv gøre meget for at reducere denne fejlkilde (motivere, forberede og 
instruere eleverne optimalt og monitorere testforløbet/gribe ind hvis koncentrationen 
skrider), men desværre er det ikke noget, som man som lærer kan gardere sig fuldstændigt 
imod. Derfor er det af stor vigtighed, at læreren fagligt er i stand til at identificere forløb 
hvor elevresultatet bør tages med forbehold, evt. korrigeres for sjusk, manglende 
koncentration eller svingende performance af andre årsager.   

Forudsætningen for at den statistiske usikkerhed afspejler, hvor retvisende et mål testresultatet er 
for elevens dygtighed, er at eleven ved svar på alle opgaver konsekvent har gjort sit bedste. At 
elever ikke svarer i overensstemmelse med deres faglige niveau sker ofte selv for højt motiverede 
elever, og særdeles ofte for de lavt motiverede elever.9  

Den væsentlige kilde til at testresultater ofte bliver misvisende er, at elever – af den ene eller 
anden årsag - ikke besvarer alle opgaver i overensstemmelse med deres dygtighed: Hvis eleven 
starter svagt, ikke gør sig umage, har en dårlig dag, svarer ukoncentreret/med svingende 
koncentration, bliver træt, er forkert/dårligt instrueret eller simpelthen ikke tager 
testen/besvarelsen seriøst. 

 

  

                                                 
9
 Et kendt eksperiment har vist, at man har kunne hæve scoren med op til en SD ved at give elever med lav 

SES en M&M hver gang de svarer rigtigt, jf Borghans, L., A. L. Duckworth, J. J. Heckman, and B. ter Weel 
(2008, Fall). The economics and psychology of personality traits. Journal of Human Resources 43 (4), 972–
1059. 

http://nordicmetrics.com/wp-content/uploads/2014/05/Hvad_enhver_laerer_boer_vide_om_at_gennemfoere_DNT.pdf
http://nordicmetrics.com/wp-content/uploads/2014/05/Hvad_enhver_laerer_boer_vide_om_at_gennemfoere_DNT.pdf
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Bilag 4: Lærerens guide til at tjekke elevens testforløb 
Der er en række indikatorer, som kan ses i testsystemet på om eleven svarer op til sit bedste, og 
da læreren har adgang til elevens testforløb i detaljer, kan læreren faktisk komme ganske langt i 
sine undersøgelser heraf. Det man kan tjekke er:  

a) Svarer eleven korrekt på langt den overvejende dele af opgaverne under et vist 
sværhedsniveau og forkert på de fleste af dem der ligger over? Dette er tegn på en 
retvisende besvarelse. Og omvendt er det tegn på en problematisk besvarelse, hvis der 
ikke kan spores en stærk sammenhæng mellem rigtigt svar og opgavernes sværhed. 

b) Gælder en ujævn præstation hele testforløbet eller svinger det undervejs? Ofte ses, at 
elever mister koncentrationen midtvejs i forløbet hvilket betyder at er et problem når der 
kun beregnes én score. 

c) Er der profilområder (specielle opgavetyper), der besvares mindre godt end andre? Til 
tider ser man at elever mister tålmodighed med visse opgavetyper – ofte de 
indsatskrævende (fx de ordrig opgaver i Tekstforståelse eller Matematik i anvendelse)  

d) Hvordan er relationen mellem normeret og anvendt tid pr opgave i løbet af testen? Det 
sker ofte at elever midt i forløbet eller mod slutningen speeder op på alle eller visse 
opgavetyper på bekostning af kvaliteten i besvarelsen.  

e) Er der svaret blankt på en andel af opgaverne? Der hvor opgaven passer perfekt til eleven 
er der 50% sandsynlighed for korrekt svar. Der er altså et betydeligt element af 
”kvalificeret gæt” ved de optimalt udtrukne opgaver. Nogle elever vælger (og nogle lærere 
instruerer eleverne i) at svare blankt hvis de er i tvivl om hvad det rigtige svar er – her ville 
et ”kvalificeret gæt” ofte have udløst et korrekt svar. Er der mange blanke og få forkerte 
svar, er det et tegn på at elevens dygtighed er underestimeret; ofte i betydeligt omfang. 
Eksempel: I 2010 blev jeg præsenteret for et eksempel på, at en hel 2. klasse fordoblede 
percentilscoren (fra 30 til 62) efter at læreren instruerede eleverne om ikke længere at 
svare blankt.   

En retvisende testscore forudsætter at eleven gør sit bedste og leverer en stabil præstation 

En forudsætning for, at målingen af dygtigheden bliver retvisende er, at eleven præsterer sit 
bedste hele vejen igennem. De nationale test opfattes efter min erfaring ofte som værende knap 
så vigtige for eleverne at præstere godt i (dvs. low stakes). Mange elever besvarer opgaverne med 
manglende eller skiftende koncentration – der ses ofte eksempler på at eleverne klikker om kap 
for at se hvem der kan svare på flest opgaver. Eller at elever svarer blankt til opgaver, de ikke har 
lyst til (fx dem med mange ord i). Ofte ses selv de dygtigste elever at have koncentrationsmæssige 
udfald undervejs, hvor de tydeligvis ikke leverer det de kunne – i så tilfælde bliver testresultatet 
ikke retvisende for elevens dygtighed.  

Det helt centrale i forskel på resultater målt på en percentil- og en Rasch-skala (som der anvendes 
i Beregneren) er, at det, der måles på Rasch-skalaen, er faglige færdigheder. Dvs. at en udvikling 
på én enhed på skalaen svarer til præcis den samme faglige progression, ligegyldigt hvor på 
skalaen man befinder sig. 

Derimod er en udvikling ude i enderne af percentilskalaen meget stor sammenlignet med inde på 
midten. I figur 1 er illustreret sammenhængen mellem Percentilskalaen for 6. klasse læsetestens i 



21 

 

sprogforståelse, og den tilsvarende Rasch-skala der benyttes i beregneren. Den læsefaglige 
udvikling (måles på den vandrette akse) fra 1 til 2 eller fra 99 til 100 på percentilskalaen, er hver 
især større end hele middelområdet (fra 35- til 65-percentilen).  

 

Figur 1 
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Bilag 5: Visualisering af elevernes testforløb 
 

Seks test-forløb for 3 elever (X, Y og Z) fra Ørum skole, efteråret 2014 

 

Basisinformation Antal opgaver & forbrugt tid Percentilscorer* Progressionsscorer** 

Elev 
For-
søg 

Dato i 
2014 

Antal 
opg. 

Tid, 
min. 

Sek./-
opg. 

Normeret/
Anv. tid  

Sprog-
forst. 

Afkod-
ning 

Tekst-
forst. 

S-
Skala 

A-
Skala 

T-
Skala 

X F2 29.okt 47 47,2 60 2,04 44 = M 27 = UM 17 = UM 1120 1045 950 

X F1 5.nov 55 40,9 45 1,88 17 = UM 10 = KUM 24 = UM 985 890 1000 

Y F2 29.okt 66 34,4 31 1,26 46 = M 99 = KOM 87 = OM 1130 1675 1345 

Y F1 5.nov 137 41,2 18 0,66 76 = OM 98 = KOM 90 = OM 1260 1570 1385 

Z F2 29.okt 46 40,3 53 1,83 58 = M 23 = UM 39 = M 1175 1020 1075 

Z F1 5.nov 53 40,6 46 1,56 27 = UM 38 = M 15 = UM 1045 1110 930 

*   Under percentilscorer: KUM=Klart under middel, UM=Under middel, M=Middel, OM=Over middel & KOM=Klart over middel. 
**Progressionsscorer er lineære transformationer af de oprindelige raschscorer (1 logit = 180-200 enheder på de fælles 
progressionsskalaer afhængigt af testklassetrin og profilområde) 
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Bilag 6: Baggrund og principper bag arbejdet med progression i danske skoler 
Danmark hører til de mest avancerede samfund i verden mht. kultur, værdier og velfærdssystemer 
(ikke mindst folkeskolen) med en standard som de fleste andre lande ønsker sig tilsvarende.  På 
grundlag af det tidligt indførte og meget omfattende CPR-system er vi samtidigt nok det land i 
verden, der har de bedste data om borgerne på langt de fleste områder. Men på 
uddannelsesområdet er vi rent vidensmæssigt – fx hvad angår måling af fagligt niveau, læring og 
effekterne af uddannelse - håbløst bagefter mange andre lande, som vi normalt sammenligner os 
med. Det kan forekomme paradoksalt at Niels Bohrs og George Rasch’s hjemland er så håbløst 
bagud på det videnskabelige niveau, men der er en meget enkel forklaring: Nemlig at vi historisk 
set i Danmark kun i yderst begrænset omfang har interesseret os for psykometisk/videnskabelig 
måling af fagligt niveau og -udbytte af undervisning. Vi har indtil for nyligt (frem til starten af 
1990’erne) alene støttet os op ad skolers, læreres og pædagogiske eksperters håndholdte 
vurderinger og bedømmelser, skal ses i sammenhæng med den historiske kobling mellem skolen 
og kirken, samt folkeskolens dobbelte formål10. Almindeligvis korrelerer lærernes vurderinger højt 
med egentlige målinger (fx med test), men selv den bedste professionelle håndholdte vurdering, 
kan kun med betydelige forbehold danne grundlag for en egentlig videnskabelig scoring, hvilket er 
kravet ved beregning af progression.  

Siden begyndelsen af 1990’erne har Danmarks deltagelse i de internationale undersøgelser (IEA, 
PISA og PIRLS) og dermed repræsentative målinger af læsefærdigheder hos elever på forskellige 
klassetrin givet ny viden. Disse målinger har ofte skabt megen debat og givet kritiske omtale i 
pressen og offentligheden i øvrigt (jf http://www.folkeskolen.dk/~/Documents/41/55841.pdf), da 
resultaterne ikke stod mål med danske forventninger til det nationale resultat, set i forhold til 
andre landes resultater (denne ranglistning har trukket mest opmærksomhed, selvom det er 
påvist, at dette er en stærkt tvivlsom måde at anvende resultater på, jf. 
http://ncm3.ncm.chalmers.se/media/ncm/dokument/pisa_kreiner_.pdf). Men der har i alle 
tilfælde kun været tale om enkeltstående målinger af elevers læsniveau, hvor måling af 
progression fordrer at der foretages to sammenlignelige målinger. 

Måling af fagligt niveau vs. progression 

Hvis man skal måle elevers progression korrekt er man nødt til at foretage to målinger for hver 
elev – én i hver ende af den periode udviklingen skal måles over. Ingen internationale målinger 
Danmark har deltaget i, arbejder med gentagne målinger for samme elever. Så når vi taler 
læseudvikling i Danmark har vi talt om forskelle mellem årgange, som også kan skyldes mange 
andre ting end skolens påvirkning. Med de nationale test, der blev lanceret i 2010, blev der for 
første gang på dansk grund gennemført gentagne systematiske målinger af læsefærdigheder (2-4-
6-8 klasse) på videnskabeligt fastlagte skalaer (jf. http://www.folkeskolen.dk/538868/nyt-redskab-
koebenhavns-laerere-kan-foelge-elevernes-udvikling-i-de-nationale-test og 
http://www.nordicmetrics.com/beregneren/) det blev derfor praktisk muligt for lærere at placere 
resultater fra forskellige læsetest på samme intervalskal, så man kunne måle elevernes 
progression på tværs af test og klassetrin. 

                                                 
10

 Hvad der menes hermed, uddybes her: http://nordicmetrics.com/wp-content/uploads/2014/05/Chapter-8_A-
Nordic-Comparative-Perspective.pdf 
 

http://www.folkeskolen.dk/~/Documents/41/55841.pdf
http://ncm3.ncm.chalmers.se/media/ncm/dokument/pisa_kreiner_.pdf
http://www.folkeskolen.dk/538868/nyt-redskab-koebenhavns-laerere-kan-foelge-elevernes-udvikling-i-de-nationale-test
http://www.folkeskolen.dk/538868/nyt-redskab-koebenhavns-laerere-kan-foelge-elevernes-udvikling-i-de-nationale-test
http://www.nordicmetrics.com/beregneren/
http://nordicmetrics.com/wp-content/uploads/2014/05/Chapter-8_A-Nordic-Comparative-Perspective.pdf
http://nordicmetrics.com/wp-content/uploads/2014/05/Chapter-8_A-Nordic-Comparative-Perspective.pdf
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Der er en anden væsentlig forskel på de internationale læseundersøgelsers målinger og de 
nationale test. De internationale målinger er ”gruppemålinger” (skoler, lande køn) med et 
summativt sigte, der skal give præcise bud på landsgennemsnit og forskelle på fx køn, skoletyper 
og etnicitet. Men de internationale målinger er ikke beregnet på (og næppe heller præcise nok) at 
kunne give individuel feedback på elevers præstationer. Omvendt er formålet med de Nationale 
test, netop at kunne give skolen og læreren feedback på enkeltelevers faglige niveau og 
læseudvikling. Dette stiller helt andre og betydeligt større krav til målesikkerheden, hvilket har 
været en udfordring for test systemet, dets anvendelse og formidling/forståelse af testresultater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


