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Forord

Den nationale organisationskomité har hermed fornøjelsen af at præsentere

denne proceedingspublikation fra Det 8. nordiske Forskersymposium om

undervisning i naturfag!

Det 8. nordiske Forskersymposium om undervisning i naturfag afholdtes på

Aalborg Seminarium, Aalborg i Danmark i dagene d. 30. april-3. maj 2005, og er

seneste led i en række af nordiske forskersymposier om undervisning i naturfag.

Disse symposier har udgjort et vigtigt forum for udveksling af forskningsresul-

tater inden for naturfagsdidaktikken i hele uddannelsessektoren i Norden. Sym-

posierne bygger bro mellem forskning, udviklingsarbejde og praktisk undervisning

og er åbne for forskere og undervisere på alle niveauer. De er derfor et centralt

mødested og udgangspunkt for netværksdannelse inden for naturfagsdidaktikken

i den nordiske kulturkreds.

Symposierne afholdes på skift i de nordiske lande. Det første symposium blev

afholdt i 1984 i Ebeltoft i Danmark, og dette var det tredje symposium afholdt i

Danmark.

Dette 8. symposium i rækken har fået undertitlen “Naturfagsdidaktikkens

mange facetter”, hvilket skal illustrere den mangfoldighed, der i dag kendetegner

feltet.

Symposiets program bestod af plenumforelæsninger, parallelle sessioner, rund-

bordssamtaler og posterpræsentationer. Denne publikation indeholder artikler,

som har deres udgangspunkt i såvel plenumforelæsninger, parallelle sessions-
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oplæg som posterpræsentationer. Artiklerne har derfor forskellig længde og

tyngde. Alle artikler på nær plenarartiklerne har derimod gennemgået en review-

proces, hvor to uafhængige forskere har læst, vurderet og kommenteret hver

enkelt artikel. 

Publikationen er inddelt først med artiklerne fra plenumforelæsningerne, her-

efter alle artikler fra sessionsoplæggene organiseret efter tema, og endelig artik-

lerne fra postersessionen. Til slut i publikationen findes forskellige oversigter og

lister; en alfabetisk forfatteroversigt, en liste over reviewere, en liste over den

nordiske og den lokale organisationskomité, som har været nedsat i forbindelse

med dette 8. symposium, og endelig en liste over den nordiske komité, som er

blevet nedsat i forbindelse med det nye 9. symposium i 2008 i Island.

Sidst, men bestemt ikke mindst, vil vi rette en stor og velment tak til den nordiske

komité og Aalborg Seminarium for godt samarbejde i forbindelse med organi-

seringen af symposiet i Aalborg og til den store gruppe af reviewere, som har

gjort et stort stykke arbejde for at kvalitetssikre denne publikation. Dette arbejde

vil vi gerne benytte lejligheden til at sige alle vore reviewere tak for! Vi vil også

takke det danske ministerium for Videnskab, Teknologi og Udvikling, der med

deres økonomiske bistand har gjort trykningen af denne publikation mulig.

God læselyst – vi håber denne publikation kan give overblik over, inspiration til

og indsigt i naturfagsdidaktikkens mange facetter!

Den danske organisationskomité



Plenarforedrag





13

Et kritisk blik på PISA
Jens Dolin

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religion

Syddansk Universitet

Jens.dolin@dig.sdu.dk

Indledning

Vi kender alle PISA-undersøgelserne1 og har set hvorledes offentliggørelsen af

resultaterne giver anledning til stor presseomtale og politiske initiativer. Den

sidste undersøgelse blev offentliggjort samtidigt i hele verden, den 7. december

2004 kl. 00.01 Paris tid – et medieevent på linie med årets beaujolais nouveau! I

Danmark lød overskrifterne:

Mere disciplin i skolerne. Disciplin skal være med til at forbedre danske

resultater i internationale undersøgelser (Jyllandsposten 7. dec. 2004)

Til fysik i land nr. 31 (Jyllandsposten 7. dec. 2004)

Regeringen vil indføre flere prøver til danske skolebørn (Politiken 7. dec.

2004).

Næsten samtidig manede flere skolefolk og uddannelsesforskere til besindighed.

De advarede mod at indføre drastiske ændringer på baggrund af en international

test, der i et vist omfang blev beskrevet som fremmed for den danske undervis-

ningskultur.

I den efterfølgende tid skærpedes argumenterne for og imod PISA. På den ene

side fastholdt politikerne deres krav om forbedrede testresultater og PISA-for-

skerne forsvarede undersøgelsen, og på den anden side forstærkede kritikerne

deres kritik:

1. PISA = Programme for International Student Assessment

mailto:Jens.dolin@dig.sdu.dk


Professor Staf Callawaert: “I er blevet narret med PISA-rapporten. PISA-rap-

porten om folkeskolen er nonsens og en pervers provokation. Den er hverken

baseret på viden eller indsigt.” 

(Dagbladet Information 10. december 2004) 

Pisa – en “flodbølge af ufortolkede talrækker”

Tal er et slagkraftigt våben for politikere, påpeger professor Erik Jørgen Hansen.

“Pisa kan bruges til hvad som helst, fordi der er katastrofale huller i det teo-

retiske grundlag, og metodemæssigt er rapporterne fyldt med sjusk og

mangel på omhu”.  

(Folkeskolen 18. marts 2005)

Lektor Lena Lindenskov: “ … det (er) relevant, hvad der bliver testet på mit felt

matematik. På mig virker det, som om kritikerne overhovedet ikke vil vide af

internationale undersøgelser. Synspunktet er: Nede i Europa har de fået en

fiks idé, men er vi helt uden for verden?” (Folkeskolen 28. januar 2005)

Professor Niels Egelund: “Det er et korstog mod PISA … skal vi nu ikke holde

op med den mudderkastning og koncentrere os om at arbejde videre med

alle de ting, som PISA peger på”  

(Debatmøde 16. marts 2005)

Der opbygges en ufrugtbar kløft, som skaber tilhængere og modstandere af

PISA, hvor de to grupper står på hver sin side og kaster beskyldninger mod hin-

anden uden at der kommer nogen frugtbar dialog ud af det, endsige noget som

kan bruges til en forbedring af uddannelsessystemet. Og udenforstående,

såsom den almindelige borger, forældrene til de børn, der beskyldes for at være

uvidende, den kritiske politiker, står uden mulighed for at tage nuanceret stil-

ling til fænomenet.

Formålet med dette indlæg er at udsætte PISA for en nøgtern, kritisk gennem-

gang. At kaste den kritiske forskers blik på PISA-undersøgelserne. Jeg er selv en

del af PISA-systemet, idet jeg er medlem af den danske PISA-styregruppe (som

uafhængig forsker) og har været med til at udforme Science Framework 2006,

dvs. den ramme som science-spørgsmålene til 2006-undersøgelsen skal udfor-

mes inden for. Og jeg har været en engageret og nysgerrig deltager i PISA-arbej-

det. Jeg har gennem arbejdet i nogle af PISAs forskellige organer og ved læsning

14 Naturfagsdidaktikkens mange facetter
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af ganske mange af de offentliggjorte rapporter erfaret systemets grundighed

og vilje til åbenhed og dialog. Men jeg er også naturfagsdidaktisk forsker, med

en forpligtigelse til at forholde mig neutralt og kritisk til mit felt. Og endelig er

jeg uddannelsesforsker og uddannelsespolitisk interesseret, med en interesse

for i hvilken retning uddannelsessystemet udvikler sig. Alle tre roller er i spil.

Det er vigtigt at påpege, at indlægget har til hensigt at give en kritisk gennem-

gang af PISA – og her specielt science-delen. Jeg har samlet de kritikpunkter,

som jeg ud fra et videnskabeligt synspumkt finder det relevant at undersøge.

Der er således ikke tale om en afbalanceret gennemgang af fordele/ulemper og

styrker/svagheder, men om en ret ensidig fremhævelse af PISAs svage sider.

Dette gør jeg ikke ud fra et ønske om at skyde PISA ned, men for at diskutere de

kritikpunkter, der fremføres, for at undersøge hvorvidt der er hold i dem, således

at man bedre kan vurdere udsigelseskraften af PISA-resultaterne. Den her gen-

nemgåde kritik må så sammenholdes med de fordele, som PISA giver. Men

megen kritik af PISA er baseret på misinformation, er en generel kritik af evalu-

ering hvor PISA gøres til syndebuk eller er en kritik af de politiske konsekvenser,

der drages af PISA. Jeg håber indlægget kan bidrage til at skille tingene ad og til

en kvalificering af den kritik, der er nødvendig for ethvert projekt, der har så stor

offentlig interesse som PISA.

Artiklen vil først give en (meget) kort oversigt over hovedpunkterne i PISA. Der-

efter vil den se på PISA testen ud fra et testteoretisk synspunkt. Først de mere

tekniske sider og så et dybere kig på hele validitetsproblematikken. Herefter vil

selve det at foretage sådanne komparative undersøgelser blive diskuteret, dvs.

nogle mere værdibaserede forhold. Endelig sluttes med en positiv udgang:

hvorledes kan vi nyttiggøre PISA?

Karakteristik af PISA som fænomen

PISA er designet af OECD, med det officielle formål at etablere et datagrundlag

for (uddannelses)beslutningstagere. Som der står i PISAs egen introduktion

(OECD 1999):

The results of the OECD assessments, to be published every three years along with

other indicators of education systems, will allow national policy makers to com-

pare the performance of their education systems with those of other countries.
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They will also help to focus and motivate educational reform and school

improvement, especially where schools or education systems with similar inputs

achieve markedly different results. Further, they will provide a basis for better

assessment and monitoring of the effectiveness of education systems at the

national level.

(p. 7)

PISA styres af et PISA Governing Board med repræsentanter for regeringerne i

de lande, der deltager, og her træffes de afgørende beslutninger vedrørende mål,

indhold, procedurer etc.

Det er derfor vigtigt at slå fast, at PISA er en anden slags forskning, end den vi

traditionelt kender fra universiteter og andre højere læreanstalter. Det er en

rekvireret, forskningsbaseret undersøgelse af nogle af rekvirenten fastlagte

spørgsmål og med nogle givne rammer, men med en ret udstrakt frihed hvad

angår detaljeret udfyldning af rammerne (fx opgaveformulering og -udvæl-

gelse). Sådanne undersøgelser er blevet meget almindelige i forskningsverde-

nen, fx i form af evalueringer og notater, men adskiller sig på afgørende punkter

fra den universitære, fri forskning. Fx foregår mange debatter og beslutninger i

relativt lukkede kredse, med bl. a. stor indflydelse fra ministeriers administrati-

ve lag og dermed med et fingeraftryk fra de til enhver tid siddende regeringer.

Det er derfor et mix af forskning, udredning, evaluering og uddannelsespolitik. 

Den første introduktion af PISA er givet i (OECD 1999). Med udgangspunkt heri

kan man i punktform give følgende karakteristik af PISA:

Basale forhold

– En internationalt standardiseret evaluering, udviklet i fælles-

skab af deltagerlandene (OECD-landene plus andre)

– Aldersbaseret (15-årige) frem for klassetrinsbaseret

– mellem 4.500 og 10.000 elever testes i hvert land

Indhold

– Dækker tre domæner: læsekompetence, matematisk kompe-

tence og naturvidenskabelig kompetence (literacy)

– Ikke curriculumtest, men “knowledge and skills needed in adult

life”. En evne som indfanges med literacy-begrebet, et begreb,

der er tæt på det danske kompetencebegreb. 
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Metoder

– Hver elev testes 2 timer i en papir- og blyantstest

– Opgaverne er formuleret i en livnær/realistisk situationen og er

en blanding af multiple-choice spørgsmål og åbne spørgsmål

– Der er ikke foretaget nogen links til foregående internationale

undersøgelser (specielt foretaget af IEA), hvilket gør sammen-

ligninger meget vanskelig.

– I alt 7 timers test fordelt på forskellige testhæfter i et rotations-

system, hvor de samlede opgaver spredes over flere hæfter og

hvor der kræves en speciel psykometrisk indsats for af “hægte”

besvarelser fra forskellige hæfter sammen (Rasch-metode)

– Eleverne udfylder et spørgeskema med baggrundsvariable (fx

forældrearbejde etc.) og holdninger til skole og skolearbejde, og

skolelederen udfylder et spørgeskema om skolen

Evalueringscyklusser

– Der testes hvert tredje år, første gang i 2000

– Hver testrunde går i dybden med ét domæne, som tildeles 2/3 af

testtiden. Læsefærdighed i 2000, matematisk færdighed 2003

og naturvidenskabelig færdighed 2006

Udbytte

– En videns- og færdighedsprofil for eleverne i de deltagende

lande ved afslutningen af den obligatoriske skolegang

– Nogle baggrundsvariable, der forbinder resultaterne til elev- og

skolekarakteristika

– En sammenligning med andre lande

– Udviklingsindikatorer som viser resultatændringer over tid

(dog af tværsnitsanalyser, ikke elevudvikling)

Der er opbygget et stort administrativt system for at få PISA til at fungere. Det

styres af et PISA Governing Board med en repræsentant fra hvert af de deltagende

lande. Ansvaret for testsystemet udliciteres for hver cyklus, og har ved de første

tre ligget hos et internationalt konsortium, bestående af en lang række garvede

uddannelsesforskere. Også de nationale tests udliciteres hver gang til et natio-

nalt konsortium. Der er et stort antal internationale fora, der som eksperter på

forskellige områder rådgiver og udarbejder opgaver og analyserer data.
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Pålidelighed (kritik af PISA på PISAs egne betingelser)

Her er hovedanliggendet om PISA rent testteknisk lever op til sine egne præ-

misser. Tester man “ordentligt”, dvs. i overensstemmelse med anerkendte test-

standarder?

Jeg vil starte med det man bredt kan rubricere som pålidelighedsproblemer:

Opgavedesign, samplingsprocedurer, scoring af besvarelser, tolkningsproble-

mer, oversættelsesproblemer, sammenligning over år etc. Der er en glidende

overgang mellem pålideligheds- og validitetsproblemer, så opdelingen er nok

så meget af dispositionsmæssig som indholdsmæssig art.

Pålideligheden af PISA er sandsynligvis så høj, som det er praktisk muligt i en så

omfattende undersøgelse. Der udgives for hver runde en “Technical Report”

med grundig dokumentation af procedurer for alle faser af undersøgelsen, så

man umiddelbart føler at der er tjek på alt. For PISA 2000 drejer det sig om Tech-

nical Report 2000 (Adams and Wu 2001). Her gennemgås hvorledes testen udar-

bejdes og pilottestes, hvorledes respondanterne udvælges, dataene indsamles

og bearbejdes osv. Overalt vurderes dataenes og processernes pålidelighed, og

der er desuden foretaget specielle reliabilitetsstudier. Ved et studie, hvor man

sammenlignede de nationale testscoreres scoring af læsespørgsmål med en

PISA-konsortie official (en såkaldt “verifier”), var der således overensstemmelse

mellem OECDs “verifiers” og alle de fire landescorere i 78 % af tilfældene (p.174).

Der var overensstemmelse med et flertal af de nationale testscorere i 91,5 % af

tilfældene. Men der var en stor spredning mellem opgaverne og mellem landene.

Nogle vurderingsspørgsmål havde kun en mellem-lande overensstemmelse på

under 0,80 (Technical Report p. 175). Nogle lande havde for enkelte spørgsmål

en inkonsistensrate i vurderingen af spørgsmålet på over 50 % (Technical Report

p. 177). Landenes konsistensrate varierede fra 80,2 % (Frankrig) til 96,5 % (New

Zealand) (Technical Report p. 178).

Der er stor forskel i pålidelighed på forskellige områder. På de bløde data (bag-

grundsvariabe) er den væsentligt lavere end for opgaverne. Fx er pålideligheden

for mål for kvaliteten af skoleressourcer (delmængden “fysisk infrastruktur”)

for Danmark 0,70 (Technical Report p. 250).

Hvordan de 0,7 er fremkommet er ikke til at se, men det er sandsynligvis baseret

på målinger af medarbejderes klassificering af samme svar. Men her er der ikke

taget højde for de validitetsproblemer, der ligger i et spørgsmål som: “hvad laver

din far?”. Et svar som maler, eller lærer, eller funktionær kan betyde ganske
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meget forskelligt, uanset at PISA-scorere klassificerer dem ens. Her har vi dog i

Danmark mulighed for at checke via registersamkøring.

Nu kan man altid diskutere hvorvidt en pålidelighed på 92 % er godt eller skidt,

men undersøgelsen fremtræder som videnskabelig korrekt. Som den danske

undervisningsminister Bertel Haarder udtrykker det: Når så mange internatio-

nale eksperter deltager, så er det i orden. Men som naturvidenskabsmand bliver

man ikke så imponeret over matematik og tal og tror ikke umiddelbart på talle-

nes objektivitet. Nogle har samlet dem sammen på en bestemt måde med et

bestemt formål. Og i alle undersøgelser beskriver tal kun en (begrænset) del af

virkeligheden.

Der er da også en række uddannelsesforskere og statistikere, der har kritiseret

såvel den teoretiske baggrund som den tekniske udførelse af PISA. Her kan især

peges på debatten mellem professor Prais fra National Institute of Economic

and Social Research i London og Raymond Adams fra det internationale PISA-

konsortium (Adams 2003; Prais 2003; Prais 2004), samt et indlæg fra professor

Goldstein, professor i statistiske metoder ved Institute of Education, University

of London (Goldstein 2004). Det vil føre alt for vidt at foretage en dækkende gen-

nemgang af disse indvendinger, som kræver kendskab til statistisk teori på ret

højt niveau. Det følgende skal derfor mest ses som en oversigt over de problemer,

der fra forskellig side er påpeget vedrørende de mere tekniske sider af PISA.

Jeg kan ikke alle steder gennemskue hvem der har ret. Det er lidt ligesom ved

den danske a-kraft debat i 70’erne, hvor forskere fra atomforsøgsstationen Risø

og fra RUC/DTU kunne bruge de samme data til at argumentere henholdsvis for

og imod a-kraft. Men det kan måske tages som et udtryk for at så store og kom-

plekse systemer som PISA (og a-kraft etc.) ikke kan overskues fuldt ud og ikke

kan styres rationelt. Der er i lige så høj grad involveret følelsesmæssige og poli-

tiske interesser. Samtidig er det tydeligt at heller ikke alle kritikere har fuld ind-

sigt i PISAs intentioner og udførelse. Fx er store dele af Prais’ kritik baseret på

misforståelser, hvilket Adams gør glimrende rede for i sit svar, men alligevel

baserer fx Erik Jørgen Hansen meget af sin kritik på netop Prais.

Manglende sammenlignelighed med tidligere undersøgelser (fx TIMSS)
Dette er jo ikke en statisk fejl, hvad nogle kritikere uretmæssigt hævder, men

det er alligevel beklageligt, at PISA ikke har linket undersøgelsen til tidligere

undersøgelser, fx ved at have medtaget nogle opgaver af samme type som ved
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TIMSS (der jo var curriculumbaseret). Det havde muliggjort sammenligninger

over tid og mellem forskellige testformål, er der fx overensstemmelse mellem

resultat i en curriculumbaseret test og en mere generel “fit-for-life” test? 

Samplingmetoden giver biased data
Det er ganske kompliceret at udtrække et repræsentativt udsnit af en ungdoms-

årgang, således at alle subkategorier har et tilstrækkeligt stort antal respondenter.

Der fremføres derfor fra forskellig side at der på enkelte områder er en skæv

repræsentativitet pga. lav svarprocent og (deraf følgende) biased sample. Jeg har

umiddelbart svært ved at finde eksempler herpå, tværtimod er den tekniske rap-

port fyldt med eksempler på at skæve eller ikke-repræsentative dataindsam-

linger fravælges.

Årgangssample i stedet for klassesample
Hvis man vil vide noget om uddannelsessystemet, og især hvis man vil ændre

det, må man undersøge de steder, hvor uddannelsen finder sted, og det er klassen

og skolen. Indsamling på dette niveau, fx hele klasser repræsenterende en skole,

ville give mulighed for undervisningsrelaterede sammenligninger. Og da et af

formålene er at se om samfundet får “value for money” i uddannelsessystemet,

må man nødvendigvis have data som siger noget om skolen. Ved at vælge et

repræsentativt snit af en given årgang siges lige så meget om sociokulturelle

forskelle som om uddannelsessystemet. Til gengæld har årgangssample en god

udsigelseskraft om en given ungdomsårgang.

Problemer med den valgte statistiske model
Grundproblemet er, hvorledes man sikrer en sammenlignelighed mellem for-

skellige kulturer og uddannelsessystemer. Den statistiske side af denne proces

løses ved at vælge en psykometrisk model som forudsætter, at forskelle mellem

systemer kan tilskrives variation langs en skala. Og her har man i PISA lagt sig

fast på en teknik beskrevet som “Item Response Modelling”, uden at der er nogle

teoretiske overvejelser over hvad valget af denne model indebærer. Problemet

med denne model er, at den kun tillader endimensional variation af de valgte

scalaer og dermed kan negligere forskelle mellem lande. Som der står i den

tekniske rapport: “an item may be deleted from PISA altogether if it has poor

psychometric characteristics in more than eight countries (a dodgy item)”

(Tech.R. p. 101). Hvis en opgave ikke passer ind i den endimensionale model –

dvs. den falder meget forskellig ud i flere lande – udelades den, selv om den
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måske udtrykker en variation i en anden dimension, end den der lige gås efter i

den pågældende skala. Der kan således undertrykkes potentiel information.

Eller sagt på en anden måde: for at undgå kulturel bias udglatter man kulturelle

forskelle – de forskelle, som det netop ville have været interessant at finde frem

til som forklaringer på landes forskelle performance.

Som Harvey Goldstein udtrykker det:

“Perhaps the major (concern) centres around the narrowness of its focus, which

remains concerned, even fixated, with the psychometric properties of a restricted

class of conceptually simplistic models. … It needs to be recognized that the

reality of comparing countries is a complex multidimensional issue, well

beyond the somewhat ineffectual attempt by PISA to produce subscales. With

such a recognition, however, it becomes difficult to promote the simple country

rankings which appear to be what are demanded by policy-makers” (Goldstein

2004, p. 328)

Prisen for en item-homogenitet er at kulturelle forskelle på “profilniveau” for-

svinder.

Det ville vel i det hele taget have været nyttigt med nogle mere klare overvejelser

over hensigtsmæssigheden af den valgte model.

Målestoksfejl (manglende tidslig sammenlignelighed)
Den danske statistiker Peter Allerup, DPU, har vist, hvorledes sammenlignelig-

heden mellem de enkelte cykler, som er en vigtig del af PISA, ikke holder, fordi

der bruges forskellige målestokke i de to undersøgelser (Allerup 2005).

I den skaleringsteknik, som PISA benytter sig af, udregner man ikke hver elevs

gennemsnitsscore for alle spørgsmålene for så at tage gennemsnittet af alle ele-

vers score. I stedet udregnes de latente opgavesværheder, som kan udregnes

ved at se på elevers samtidige opgavebesvarelser, dvs. den samme elevs besva-

relse af alle opgaver. Det er det der i PISA kaldes “item parametre”. Ved at fore-

tage en såkaldt statistisk Rasch-analyse af alle elever, som har besvaret samme

spørgsmål, kan man se hvorledes de latente opgavesværheder fordeler sig i for-

skellige undersøgelser. Det er en forudsætning for sammenlignelighed at de

relative sværhedsgrader ligger fast. 
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På figur 1 er vist de relative sværheder for 22 fællesopgaver i læsning i 2000 og i

2003. Som man ser, har de relative sværheder ikke ligget fast, dvs. der er ikke

brugt samme målestok (ved samme relative sværhedsgrad ville stregerne have

været lodrette). 

En elev med en bestemt dygtighed får point, efterhånden som han rykker til

højre på skalaen, altså efterhånden som han løser opgaver med større svær-

hedsgrad, og man ser hvorledes ændringer i latent opgavesværhed mellem to

testcykler giver forskellig score for den samme gennemsnitselev. Fx kunne en

“over-middel” elev, som kan klare en item-parameter på 0,7, i 2000 løse 18 af 22

fælles opgaver i læsning, men kun 16 af de samme 22 i 2003. For de 22 opgaver

betyder disse skævheder summeret op på alle opgaver en forskel i latent elev-

score mellem 2000 og 2003 undersøgelserne på ca. 11 skalapoint.

Figur 1: målestoksforskelle
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En tilsvarende analyse kan foretages vedrørende køn og etnicitet. Ændringer i

opgavesværheder for hhv. drenge og piger summerer sig op til en skalamæssig

fordel til pigerne i den svage ende af skalaen på 8-10 point (i den stærke ende

kun 1-2 point). Svage danske elever får tilført en skalabetinget fordel over for

etniske danske på ca. 12 skalapoint.

11-12 skalapoint er ganske meget. Ved PISA 2000 scientific literacy testen ville

det løfte Danmark fra gruppen af lande med en score statistisk signifikant

under OECD-gennemsnittet op i mellemgruppen af lande.

Oversættelsesproblemer
Efter at opgaverne er udvalgt, skal de oversættes til de nationale sprog. Dette giver

en række uundgåelige unøjagtigheder, hvis effekt det er umuligt at vurdere.

Man har vedtaget de nok bedste regler for oversættelse. Man anvender fx ikke

back translation, hvor teksten oversættes fra engelsk til det nationale sprog og

tilbage igen med efterfølgende sammenligning af de to engelske udgaver. Her er

der en ofte påpeget fare for at den nationale oversættelse er bogstavelig korrekt,

og vil tilbage-oversættes til en tekst meget lig den originale, men uden at være

semantisk korrekt, dvs. uden den mening, der er indlejret i sproget, mellem

ordene, som fx ironi, værdinormer etc. I stedet anvendes double translation,

hvilket vil sige at man i hvert land oversætter til det nationale sprog ud fra såvel

en engelsk som en fransk udgave af samme opgave, hvilket skulle sikre en

semantisk korrekthed.

Alligevel kan der ikke undgås at være oversættelsesproblemer. I et spørgeskema

til skoleledere oversatte man således det engelske “assessment” til det danske

“standpunktsprøver”, hvilket har en helt anden betydning. Og der er et fald i

pålidelighed. Som et opgaveeksempel kan nævnes spørgsmålet i matematikop-

gaven vedrørende “Growing up” fra PISA 2003: “Explain how the graph shows

that on average the growth rate for girls slow down after 12 years of age.”

På dansk oversættes opgaven “opvækst” som:

“Forklar, hvordan man ud fra grafen kan se, at den hastighed, hvormed pigernes

gennemsnitshøjde vokser, aftager efter 12 års alderen.”

Noget knudret, og vel sværere, end den norske oversættelse: 

“Forklar hvordan grafen viser at veksthastigheden for jenter i gjennomsnitt

avtar etter 12-års-alderen.”

Ud over disse kritikker af den tekniske udførelse er der en række problemer for-

bundet med at formulere opgaverne og anvende samme opgaver i forskellige
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lande. Vi er således i grænseområdet mellem pålideligheds- og validitetsproble-

mer.

Opgaveformuleringsproblemer
Selv om opgaverne er udformet i overensstemmelse med et detaljeret frame-

work og har været igennem et omfattende udvælgelsesarbejde er der alligevel

missere. Det er svært at formulere “gode” opgaver – hvad alle undervisere ved –

og selv om kun 1/3 kommer igennem til pilottesten, og selv om alle lande har

indsigelsesret, vil der altid kunne findes uhensigtsmæssigheder. Jeg vil nævne

nogle få. Inge Henningsen har givet en mere detaljeret kritik i Mona 2005 nr. 1

(Henningsen 2005), og Lars Svendsen kritiserer andre af de frigjorte opgaver i

dagbladet Politiken den 13. januar 2005 (Svendsen 2005).

Figur 2: Fodaftryk

I opgaven “fodaftryk” (eng: walking”) fra 2003 matematiksættet angives skridt-

længden for det første skridt, men det er tydeligt at det andet skridt er ganske

meget længere. Så egentlig burde skridtlængden vel defineres som gennem-

snittet af længden af de opmålte skridt. Værre er det, at den angivne formel er
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det rene nonsens. Ved større skridtlængde tages der ifølge formlen længere

skridt, hvilket jo strider mod vores erfaring.

Figur 3: Dagslys opgave

Her ses fra scientific literacy 2003 sættet en model af solen der skinner på jor-

den. Pletten i midten af jorden vil af mange tolkes som jordaksen, dvs. man ser

på jorden fra et punkt over nordpolen. Med dette syn vil man med en korrekt

besvarelse ikke få point, idet det forventes at man ser på jorden fra et punkt over

ækvator.

Kulturelle bias
Uanset stor opmærksomhed fra opgaveudviklernes side, er det umuligt at undgå

kulturelle bias. Opgaver, hvor man skal læse mellem og bag linierne, hvor der er en

kulturel indforståethed i opgavekonteksten, klares fx bedre af etniske danskere

end etniske ikke-danske. Man kan selvfølgelig argumentere for, at alle elever

bør kunne løse sådanne kulturelt bundne opgaver – det er der en vis ræson i at

sige, hvis de skal kunne begå sig i et (post)moderne samfund. Men så accepterer

man også, at PISA sigter mod kulturel udjævning, og at den også måler kulturelle

afvigelser fra en vesteuropæisk norm.
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Dette gælder også køn betragtet som kultur.

Lad os se på opgaven med racerbanen fra PISA 2000.

Figur 4: Speed of a racing car

Opgaven virker realistisk og meningsfuld (i hvert fald for mig som mand). En

mindre ting er, at opgaven ikke kan løses. Ud fra antallet af sving er der tale om

bane B, C eller D. Ud fra startpunktets placering (ved slutningen af en lige

strækning) er det bane D, men da det første sving efterfølges af et, der er skar-

pere og et der er mindre skarpt end det første, må det dreje sig om bane B! Mere
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interessant er det, at besvarelserne har en bemærkelsesværdig kønsmæssig

skævhed:

Grækenland, piger: 8% rigtig

Portugal, piger: 10 % rigtig

Australien, drenge: 43 % rigtig

Schweiz, drenge: 46 % rigtig

Hvad er svarene egentlig udtryk for? Er det mere et udtryk for en samfunds-

mæssig socialisering end på hvad skolen har lært eleverne (af evne til grafisk

repræsentation af bevægelser)? Eller er pigerne bare så skarpe, at de kan se, at

der ikke er nogen løsning?

Der findes næppe et verdensstandardiseret “hverdagsliv”, og der ligger en stor

diskussion i, hvad der egentlig skal forstås som hverdagsmatematik eller –

naturvidenskab.

Skal alle overhovedet lære det samme? Og skal de evalueres på samme måde?

Er PISA autentisk?
Dette er jo et af de afgørende elementer i PISA.

Figur 5: Pizzaer

Et pizzeria serverer to runde pizzaer af samme tykkelse, men i forskellig

størrelse. Den mindste har en diameter på 30 cm. og koster 30 zeds. Den

største har en diameter på 40 cm. og koster 40 zeds.

Hvilken pizza giver mest for pengene?

Kilde: http://www.dpu.dk/everest/tmp/030905104651/32_L%E6sekom-

petence.pdf

Se fx på pizza-opgaven fra et sæt af offentliggjorte pilot-opgaver, der anføres at

være repræsentative for PISAs matematikopgaver (figur 5). Umiddelbart er det

jo en hverdagssituation (i hvert fald for storbymennesker i Vesteuropa). Men

den er abstraktgjort dels ved at bruge en ikke-kendt valuta, og dels ved at bruge

“pæne” tal. Den er snarere en maskeret matematikopgave.

Når vi bestiller pizza derhjemme, kommer de fra Ålholm Pizzaria, og så ser priserne

ud som på figur 6.

http://www.dpu.dk/everest/tmp/030905104651/32_L%E6sekompetence.pdf
http://www.dpu.dk/everest/tmp/030905104651/32_L%E6sekompetence.pdf



