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DIANE REAY

BLÅ BOG

Professor i pædagogik ved University of

Cambridge. Hun er uddannet sociolog og leder

et projekt om identitet i den hvide middelklasse

gennem en undersøgelse af uddannelsesvalg.

Hun er en af chefredaktørerne på British

Journal of Sociology of Education. Hun er

bidragyder til den danske bog 'Unges

motivation og læring', der netop er udkommet

på Hans Reitzels Forlag.

METTE HØJBJERG

»Kære danskere, I må endelig

ikke gøre det, vi har gjort i

England på skoleområdet.

Engelske politikere gik i panik

over, at eleverne havde dårlige

læse- og regnefærdigheder, så de

sidste 20 år har vi fokuseret

intenst på de to ting for at gøre

dem bedre.

Vi har udelukkende fokuseret på

det basale. Og på grund af angsten for elevernes dårlige præstationer er der
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Britisk skoleprofessor: Gør
ikke som os
Cambridgeprofessor Diane Reay advarer mod niveaudeling og
massive tests.

SKOLELIV.TEST af børn i skolen har voldsom betydning for, hvordan de opfatter sig selv og

deres kammerater. De er helt klar over, hvem der opfattes som'de dumme' og 'de kloge', siger

professor Diane Reay. - Foto: Jonas Pryner Andersen (arkiv)
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Jeg har interviewet små elever
helt ned i alderen 7-8 år, og de
fortæller mig allerede der, at de
ikke er gode til at gå i skole

Diane Reay

Vi har skabt et fagligt hierarki,

konstant test og vurderinger af eleverne. Det er virkelig kontraproduktivt.

Skolen er dermed blevet kedelig, og meget af det skolearbejde, eleverne har,

kan de ikke se relevansen af – og alle testene skaber et voldsomt stort antal

uddannelsesmæssige fiaskoer«.

Advarslen kommer fra den britiske Cambridge-forsker Diane Reay, som

blandt andet har skrevet en bog om, hvordan man udformer et socialt mere

retfærdigt skolesystem. Og her skal man altså bestemt ikke gøre som i

England, hvor test har skabt fiaskoer, mener hun.

Hvordan kan test skabe

fiaskoer?

»Eleverne får hele tiden at vide,

hvilket niveau de er på. I et

meget konkurrencepræget

system som vores handler alt

om vindere og tabere, men i et

sådant system vil der altid være flere tabere end vindere. Særligt

arbejderklassens børn har en oplevelse af sig selv om uddannelsesmæssige

fiaskoer, for de bliver konstant testet. De børn, der har svært ved det

boglige, får flere og flere boglige opgaver, og det får dem til at føle sig

håbløse i skolen. Jeg har interviewet små elever helt ned i alderen 7-8 år, og

de fortæller mig allerede der, at de ikke er gode til at gå i skole. At de ikke er

gode til at lære noget. At de er dumme«.

Men er det ikke godt at teste eleverne – det gør vi også herhjemme – så man

kan hjælpe dem, hvis niveauet er for dårligt? Man kan sætte ind, hvor der

er behov ...?

»Nej, England ligger helt nede som nummer 21 ud af 24 lande, når man

tester de 16-24-åriges læse- og regnefærdigheder. Det er gået tilbage for os.

Mange østeuropæiske lande f.eks. bruger færre penge på

uddannelsessystemet end vi, men de har bedre resultater. I England har vi

nu en gruppe unge på 16-24 år, som har dårligere læsefærdigheder end de

55-65-årige. Det viser, at denne ensidige fokus på test og boglighed har den

modsatte effekt«.

LÆS OGSÅ Politiken mener: Pisa-måling gør danskerne dummere

Så når vi også i Danmark i dag i højere grad fokuserer på test og læse- og

regnefærdigheder, er det en dårlig idé?

»Det er i høj grad en dårlig idé. Jeg vil lige understrege, at jeg ikke kender de

danske uddannelsesforhold særlig indgående. Men jeg tror, at I skal være

bange for, at jeres børns læse- og regnefærdigheder bliver dårligere. Hvis I

går i panik og kun fokuserer her, kan det gå helt galt. Det er ikke, hvad

uddannelse handler om. Det er meget interessant, at lederen af en af vores

fremmeste privatskoler kritiserer det britiske folkeskolesystem

(statsskolesystem) for at have ’mistet sit hjerte’. Hvor der burde være

motivering af børn, er der nu tomt. Lærerne keder sig, for de har mistet

deres autonomi og deres magt over undervisningen. De føler, at de bliver

tvunget til at fokusere på regne- og læsefærdigheder på bestemte måder og

gøre mindre ud af de andre fag. Vi har skabt et fagligt hierarki, hvor de

kreative fag marginaliseres på bekostning af boglige fag. I det engelske

skolesystem er det de frygtsomme, der leder de frygtsomme«.

Ifølge Diane Reay tvinger

testsystemet børn ind i et

værdihierarki.

Leder:
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Politiken mener Den brutale
udvisning af 7-årig må omstødes
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hvor de kreative fag
marginaliseres på bekostning af
boglige fag

Diane Reay

Uddannelse er blevet et middel til
at få et job på længere sigt i
stedet for at være et mål i sig selv.

Diane Reay

»Test har voldsom betydning

for, hvordan de opfatter sig selv

og deres kammerater. De er helt

klar over, hvem der opfattes som

’de dumme’ og ’de kloge’. Og de

oplever, at lærerne helst bruger tid på de kvikke børn. De knap så boglige

børn oplever dermed en stempling. Derfor er niveaudeling også en virkelig

dårlig idé, for den fører til følelse af underlegenhed«.

I Danmark kan vi niveaudele på klasseniveau i halvdelen af tiden, så

fortæl, hvordan niveaudeling kan føre til underlegenhed?

»Det har en meget negativ indflydelse på børn, at de niveaudeles, viser min

forskning. Middelklassebørnene er altid i top, mens arbejderklassebørnene

ligger i bunden. Det er demotiverende for dem. Børnene i den dårligste

halvdel taler om, at de er 'rubbish'. De får de mest uerfarne lærere, de får

ikke udfordringer nok, de er langt flere i klasserne, og de føler, at de er

blevet ghettoiseret. Vi har så meget niveaudeling, at det ikke længere er en

enhedsskole. Det betyder også, at klasserne ikke længere blander sig med

hinanden. Da jeg voksede op, havde middelklassens børn venner i

arbejderklassen og omvendt. Nu er der for stor forskel på klasserne, og i

skolerne bliver børnene ikke længere blandet, fordi vi har niveaudeling, der

har ført til intern adskillelse. Middelklassen er bange for, at deres børn går i

skole med børnene fra den lokale ghetto. De er bange for at 'blive smittet'«.

Hvordan er det kommet dertil?

»Vi har fokuseret mere og mere på den basale undervisning, og det er helt

galt. Alle tal viser, at det går dårligere og dårligere med de fag, vi fokuserer

på. Lærerne får snævre læseplaner, hvor de får at vide, hvad de skal

undervise i – og hvordan og hvornår. Det er dikteret ovenfra. Tidligere

havde vi ingen national læseplan, og der var tillid til, at lærerne var

eksperter i børns læring. Den mangel på tillid til både lærere og elever

ødelægger skolen, for det flytter fokus fra læringsprocessen over på

karakterer og resultater. Uddannelse er dermed blevet et middel til at få et

job på længere sigt i stedet for at være et mål i sig selv. Det fjerner glæden

ved skolen og ved det at lære noget«.

LÆS OGSÅ Sådan sætter vi tal

på den danske skoles kreativitet

Diane Reay mener ikke, at det

alene er det massive fokus på

læse- og regnefærdigheder, der

har ødelagt det engelske

skolesystem. Det handler også om øget ulighed.

»Vores problem er også, at vi har tilladt uligheden i samfundet at vokse

voldsomt. De fattige bliver fattigere. Det er ikke det samme i Skotland og

Wales, men i England bliver vi stadig mere ulige. 30 procent af børnene

lever i fattigdom. Det betyder, at dem i toppen har flere og flere ressourcer

til at reproducere deres gunstige position. De går i de bedste skoler og køber

lektiehjælp, og forældrene har overskud til at hjælpe. De fattige skal bruge

stadig mere tid på at overleve. Men hvis man kunne fjerne det pres, der

ligger i de økonomiske problemer, ville fattige forældre bruge mere tid på at

hjælpe deres børn med lektierne«.
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SORTER KOMMENTARER: Vis nyeste først

I GÅRNiels Christoffersen |

5 SVAR › KLAG OVER INDLÆG | › Anbefal (0)

En gang til for Prins Knud ....
?Uden tests i folkeskolen var det aldrig blevet afsløret, at knap 20 % af 

eleverne forlader folkeskolen uden brugbare læsefærdigheder.?

Man kan hverken bruge PISA score eller karakterer ved FSA til forudsige 

om eleverne har brugbare læsefærdigheder i den betydning, at de kan tage 

en uddannelse ?

http://www.information.dk/476037

http://www.information.dk/475417

Vore politikere i fuld gang med - via folkeskolereformen - at kopiere et 

system, som ikke virker. »Jeg synes også, man burde afskaffe niveaudeling 

og test af børnene og kun teste dem, når de er færdige med grundskolen. I 

er altså nødt til at gå i den stik modsatte grøft af, hvor vi er gået hen«. 

Denne anbefaling svarer til at afskaffe test som styringsredskab og vende 

tilbage til lovgivningen før 2006. Hvis man i det system ønsker gode PISA 

resultater, skal man formentlig ?bare? indrette karakterbeskrivelserne i 

fagene, så de matcher PISA?s kompetencebeskrivelser, så PISA bliver 

relevant i forhold til målene i skolen.

I GÅRNiels Christoffersen |

De 20 % igen igen igen
Det er ikke rigtigt at knap 20 % af eleverne forlader folkeskolen uden 

brugbare læsefærdigheder. De 20 % der tales om, forlader folkeskolen med 

78 KOMMENTARER

Men det kan skolen jo ikke ændre på?

»Nej, desværre. Vi har ligesom jer haft en forestilling om, at skolerne skulle

være med til at løse problemerne med ulighed, men al forskning viser, at

det, der batter, er en bredere økonomisk politik. Det eneste, der hjælper, er

et mere lige samfund. I stedet tager vi penge fra fattige familier, de

handikappede, de arbejdsløse. Vi har skabt et hensynsløst samfund, hvor

kun de mest ressourcestærke overlever. Vi kan ikke forvente, at skolerne

kan løse det problem«.

Hvad kan man så gøre på skoleniveau for at få flere arbejderklassebørn

godt igennem og få en længerevarende uddannelse?

»Man skal højne lærernes og lærerfagets omdømme. Og man skal give

lærerne mere autonomi. De skal igen have ansvaret for læseplanerne, sådan

som man havde tidligere. Og så er man nødt til at skabe en

undervisningsform, der også appellerer til arbejderklassebørn i stedet for at

fremmedgøre dem. Vi har tilmed skabt et system, hvor det boglige og

akademiske har vundet, mens det praktiske og manuelle er andenrangs, og

det gør det endnu sværere at få arbejderklassens børn med.

Erhvervsuddannelser har altid været betragtet som

andenklassesuddannelser her, men i stedet for at udfordre den opfattelse,

som er uretfærdig over for børn i erhvervsrettede forløb, tvinger vi alle til at

følge en boglig læseplan. Dermed bliver de knap så boglige igen placeret

nederst i hierarkiet og stemplet lige så meget som altid«.

LÆS OGSÅ Forsker: Pisa-test er ubrugelig

Hvad kan man ellers gøre?

»Jeg synes også, man burde afskaffe niveaudeling og test af børnene og

kun teste dem, når de er færdige med grundskolen. I er altså nødt til at gå i

den stik modsatte grøft af, hvor vi er gået hen«.

Den digitale trussel
mod friheden
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0 SVAR › KLAG OVER INDLÆG | › Anbefal (3)

følgende læsefærdigheder ? fra PISA 2006 side 145.

1) Eleven kan anvende et enkelt kriterium til at finde et eller flere klart 

formulerede, uafhængige information(er).

2) Eleven kan genkende hovedindholdet i en tekst eller forfatterens hensigt 

med en tekst, som handler om et velkendt emne, når den information, der 

efterspørges fra teksten, er klart fremstillet.

3) Eleven kan foretage simple sammenkædninger mellem information i 

teksten og almindelig hverdagsviden.

Påstanden bliver endnu mere barok, når man tænker på, at PISA ikke 

måler elever, men systemer - http://www.folkeskolen.dk/520148/helt-ny-

pisa-undersoegelse-fra-2015

Politikerne har solgt PISA, som om det var en eksamen, men det er der 

ikke tale om, fordi testen IKKE tager hensyn landenes læseplaner. Hvis 

man fastholder eksamens synspunktet, så er det en eksamen i ukendt 

pensum.

I GÅRJens Kjærbøl |  Cand.pharm.

4 SVAR › KLAG OVER INDLÆG | › Anbefal (0)

Test-fobi
Uden tests i folkeskolen var det aldrig blevet afsløret, at knap 20% af 

eleverne forlader folkeskolen uden brugbare læsefærdigheder.

Det var heller ikke blevet afsløret, at ca. halvdelen af de to-sprogede i 

København forlader skolen uden brugbare læsefærdigheder.

En af flere forudsætninger for en bedre folkeskole er, at man handler ud fra 

facts og ikke ud fra illusioner og fortrængninger.

Fat det, I der fortsat bekæmper tests!

I GÅRJens Kjærbøl |  Cand.pharm.

4 SVAR › KLAG OVER INDLÆG | › Anbefal (0)

Mislykket prestige-forsøg
Bo Kristensen henviser i en kommentar til 'Hysterisk reaktion' til en artikel 

i Folkeskolen, som hævder, at danske lærere bruger 4 timer om ugen på 

evaluering mod finske læreres kun 2 timer.

For det første så er begrebet evaluering et begreb med en del elastik.

For det andet er der en almindelig opfattelse i lærerforeningen om at 

prestige og respekt er et spørgsmål om salgsteknik over for befolkningen.

Eks.: Det hedder ikke længere seminarieelev, men lærerstuderende, selv om 

Platon var elev af Sokrates.

Tegning, formning kaldes nu uden blusel for billedkunst.

Seminarierne kalder sig noget med 'university'.

Under lockouten påstod lærer efter lærer, at de brugte en masse tid på 

skolearbejde.

Maksimum var en lærer som lagde sit skema frem i BT. 

Hun brugte 46 timer om ugen på sit skolearbejde. Heraf 7 timer om 

søndagen. Hun brugte mange timer på retning af stile og rapporter ifølge 

det oplyste.

Jeg tror lige så lidt på de 4 evalueringstimer.

Mislykket prestige-forsøg.

I GÅRMorten Hansen |  Stormufti

Loop-på-loop-på-loop-på...
Denne debat er så repeterende og u-udviklende for folkeskolen, at det 

skræmmer helt ind til benet - hvornår (hvis nogensinde) kommer vi 

videre? Schlüter indledte det kyklopiske brug af PISA-test i 91, Nyrup-

regeringen kørte videre i samme spor og i 00'erne voldtog VOK-regeringen 

grundskolesystemet i global-konkurrencens navn. Og her er vi så igen... 

Skolen er en global-økonomisk kampplads - fat det! Og at det er noget møg 

og skader børnenes (ud)dannelsespotentiale mere end det gavner, er vist en 

pointe i.

Og hvad er det tests i skolen kan? Understøtte national-økonomiske 

incitamenter eller opnå symbolværdi på den globale uddannelses-hitliste? I 

Konkurrencestatsdanmark kan der vist næppe være tvivl om, at disse 
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0 SVAR › KLAG OVER INDLÆG | › Anbefal (0)

forslag har et snert af realisme. Lærerne må nok snart til at indse den 

ubehagelige virkelighed, at "money is the name of the game" og lade være 

med at blive forulempede når fjollede politikere tænker penge før 

mennesker. Brug energien andetsteds - i skolen er der nok at tage af

I GÅRMorten Hansen |  Stormufti

0 SVAR › KLAG OVER INDLÆG | › Anbefal (0)

Loop-på-loop-på-loop-på...
Denne debat er så repeterende og u-udviklende for folkeskolen, at det 

skræmmer helt ind til benet - hvornår (hvis nogensinde) kommer vi 

videre? Schlüter indledte det kyklopiske brug af PISA-test i 91, Nyrup-

regeringen kørte videre i samme spor og i 00'erne voldtog VOK-regeringen 

grundskolesystemet i global-konkurrencens navn. Og her er vi så igen... 

Skolen er en global-økonomisk kampplads - fat det! Og at det er noget møg 

og skader børnenes (ud)dannelsespotentiale mere end det gavner, er vist en 

pointe i.

Og hvad er det tests i skolen kan? Understøtte national-økonomiske 

incitamenter eller opnå symbolværdi på den globale uddannelses-hitliste? I 

Konkurrencestatsdanmark kan der vist næppe være tvivl om, at disse 

forslag har et snert af realisme. Lærerne må nok snart til at indse den 

ubehagelige virkelighed, at "money is the name of the game" og lade være 

med at blive forulempede når fjollede politikere tænker penge før 

mennesker. Brug energien andetsteds - i skolen er der nok at tage af

11. NOVAnders Andersen |  Debattør

15 SVAR › KLAG OVER INDLÆG | › Anbefal (2)

Spørgsmål til de mange fra lærerfaget herinde.....
1) Man påstår, at hvis der testes, så underviser læreren primært i det, der 

testes for, og ikke andet. Ja, selvfølgelig! Mener I, at det er umuligt at lave 

tests, der på en grundig og varieret måde kommer rundt i det væsentlige i 

pensum? 2) Hvis der ikke skal testes engang imellem, hvordan sikrer 

læreren så, at han eller hun er opdateret på den enkelte elevs øjeblikkelige 

formåen og kan sætte ind med ekstra fokus, hvis det behøves? Er man efter 

læreruddannelsen automatisk et empatisk geni?

I GÅRBo Kristensen |  Skolelærer

› KLAG OVER INDLÆG | › Anbefal (1)

Svar: Spørgsmål til de mange fra lærerfaget

herinde.....
Du fordrejer vores ord.

I forhold til spørgsmål 2, så er der ingen danske lærere, der som 

udgangspunkt er imod at evaluere elevernes udbytte af 

undervisningen. Det forventes vi at gøre løbende og optimalt både før 

og efter et forløb. Ifølge den artikel, der linkes til længere nede i 

tråden, gør vi det allerede dobbelt så meget som i Finland.

Problemet er de centralt stillede (internationale såvel som nationale) 

'high stake' tests, hvor der er meget på spil for den enkelte elev, lærer, 

leder, skole, kommune, land osv. Bare se, hvordan PISA og NT er 

blevet brugt.

I forhold til dit spørgsmål 1, så findes der ganske rigtigt ikke en test, 

der kan måle hele pensum. Testene kan måle færdigheder i centralt 

formulerede kontekster. Ofte er det konteksterne og måden, der 

spørges på, der udgør den største barriere for eleverne. Sidste år 

havde jeg fx en 3. klasse til national test i matematik, og dens 

gennemsnit rykkede 15 procentpoint op på 2 mdr. fra den frivillige til 

den obligatoriske test.

I GÅRBo Kristensen |  Skolelærer

Svar: Spørgsmål til de mange fra lærerfaget

herinde.....
Det samme resultat ses overalt i landet. Det at have prøvet testtypen 

på forhånd er den faktor, der kan rykke dine elever allermest. 

Vi kan vel være enige om at en klasse ikke bliver 15 procentpoint 

dygtigere på 2 mdr. i en test, der skal teste hele indskolingspensum. 

Det efterlader én konklusion, som jeg ser det - træning til testen giver 

et markant løft i præstation, selvom eleverne ikke nødvendigvis har 

et højere fagligt niveau end tidligere.
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› KLAG OVER INDLÆG | › Anbefal (1)

Et andet eksempel udover ordsprogene i dansk, er ordkæder med fx 3 

forskellige ord sat sammen til et langt ord. Eleverne skal så dele ordet 

op i de tre oprindelige ord. Hvis ikke man har arbejdet med sådan en 

opgave før, er man jo lost, men er det en nødvendig færdighed for at 

være god til læsning?

Der er masser af den slags eksempler, men det er så snedigt indrettet, 

at der er tavshedspligt omkring de nationale tests. Vi må altså ikke 

diskutere kvaliteten af dem og komme med kritiske eksempler fra 

testene. 

I GÅRAnders Andersen |  Debattør

› KLAG OVER INDLÆG | › Anbefal (0)

Svar: Spørgsmål til de mange fra lærerfaget

herinde.....
Bo Kristensen: vel, så det er ikke problemet, at der skal testes (eller 

skal vi bruge det mere politisk korrekte ord "evaluere"), det skal bare 

gøres på den rigtige måde? Det lyder da fornuftigt - men dit 

synspunkt på evaluering af hele pensum køber jeg ikke. Det er fuldt 

ud muligt at udforme en udfordrende prøve i f.eks. matematik, som 

kommer rundt om alle væsentlige emner i pensum, som kræver 

kreativ tænkning, og som tager udgangspunkt i dagligdags 

situationer, som eleverne kender. Jeg har selv været igennem utallige 

af slagsen i min skole- og gymnasietid. Dit eksempel med danske 

ordkæder er jeg ikke sikker på, at jeg forstår - men hvis du spørger, 

om det er relevant for læsefærdigheden at kunne se, at ordet 

"containerhavnindløb" består at tre forskellige ord sat sammen, så 

mener jeg absolut ja...men det er da også tåbeligt, hvis en prøve 

indeholder opgavetyper, som aldrig er set i den daglige undervisning - 

det er blot ikke et argument mod evaluering/tests i sig selv.

I GÅRBo Kristensen |  Skolelærer

› KLAG OVER INDLÆG | › Anbefal (1)

Svar: Spørgsmål til de mange fra lærerfaget

herinde.....
Tests er en af mange måder at evaluere på. Elevsamtaler, 

videooptagelser, og lign. er andre.

Hvordan vil du fyldestgørende teste nedenstående kompetencer for 3. 

klasse i matematik med en computergenereret og selvrettende test 

Anders?

- indgå i dialog om spørgsmål og svar, som er karakteristiske i 

arbejdet med matematik (tankegangskompetence)

- løse matematiske problemer knyttet til en kontekst, der giver 

mulighed for intuitiv tænkning, inddragelse af konkrete materialer 

eller egne repræsentationer (problembehandlingskompetence)

- opstille, behandle og afkode enkle modeller, der gengiver træk fra 

virkeligheden, bl.a. vha. regneudtryk, tegninger og diagrammer 

(modelleringskompetence)

- ræsonnere og argumentere intuitivt om konkrete matematiske 

aktiviteter og følge andres mundtlige argumenter 

(ræsonnementskompetence)

- udtrykke sig og indgå i dialog om enkle matematiske 

problemstillinger (kommunikationskompetence)

I GÅRBo Kristensen |  Skolelærer

› KLAG OVER INDLÆG | › Anbefal (0)

Svar: Spørgsmål til de mange fra lærerfaget

herinde.....
- kende og anvende hensigtsmæssige hjælpemidler, herunder 

konkrete materialer, lommeregner og it, bl.a. til eksperimenterende 

udforskning af matematiske sammenhænge 

(hjælpemiddelkompetence).

http://uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-

Maal-2009-Matematik/Trinmaal-for-faget-matematik-efter-3-klasse
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I GÅRThora Hvidtfeldt rasmussen |

› KLAG OVER INDLÆG | › Anbefal (1)

Svar: Spørgsmål til de mange fra lærerfaget

herinde.....
Man kan teste i mange ting, på mange forskellige måder - men de 

nationale test, man for øjeblikket bruger som mål for, om en 

undervisning er vellykket, er computerrettede test - for de det er så 

nemt. Det betyder i praksis multiple choice-test - og det er bestemt 

ikke alt det, man skal lære i folkeskolen, der kan testes på den måde.

Man kan teste staveevne (det gør man så pudsigt nok ikke) - men 

ikke udtryksevne; for hvis eleverne får mulighed for at udtrykke sig 

frit, kan computerprogrammet ikke vurdere kvaliteten - det kræver et 

menneske ind over.

Argumentation og vurdering - det er også svært. Læseforståelse kan i 

nogen grad måles; men indsigten i f.eks. en roman - det er vanskeligt 

at lave en god test for.

I mit andet fag, fysik - der kan måles paratviden, men ikke evne til at 

stille et forsøg op - faktisk er det påfaldende, som forsøg p.t. 

nedprioriteres. Det er nemmere at lade være; det tæller alligevel ikke 

til testen.

Derfor er træning til test uheldigt.

I GÅRAnders Andersen |  Debattør

› KLAG OVER INDLÆG | › Anbefal (0)

Svar: Spørgsmål til de mange fra lærerfaget

herinde.....
Bo Kristensen: jeg har da aldrig sagt, at evalueringen skal ske ved en 

computergenereret og selvrettende test; hvorfor skyder du mig det i 

skoene? Der skal naturligvis ske en individuel vurdering af 

opgavernes løsning, hvor elevens ræsonnementer og 

mellemregninger også vurderes. 

I GÅRBo Kristensen |  Skolelærer

› KLAG OVER INDLÆG | › Anbefal (0)

Svar: Spørgsmål til de mange fra lærerfaget

herinde.....
Det beklager jeg, det var ikke meningen. Men så kan jeg næsten tolke 

det således, at vi har nogenlunde ens holdninger til testning og 

evaluering? Vi er bare ikke enige med Antorini og resten af 

regeringen. 

Nationale tests er netop digitale, selvrettende og adaptive. Formatet 

udelukker rigtig meget af pensum. Desuden får hver elev et 

individuelt testforløb på mellem 45 og 60 opgaver, hvilket gør dem 

meget upraktiske at bruge til noget. 

I GÅRAnders Andersen |  Debattør

› KLAG OVER INDLÆG | › Anbefal (0)

Svar: Spørgsmål til de mange fra lærerfaget

herinde.....
Bo Kristensen: min holdning til test/evaluering er, at det bør 

gennemføres jævnligt, men selvfølgelig på en måde, der giver et 

retvisende billede af elevernes kunnen. Man er i den sammenhæng 

nødt til at forlige sig med, at nogen fag er eksakte - f.eks. matematik 

- og at der kun er ét rigtigt svar på f.eks. to ligninger med to 

ubekendte. I den forbindelse er det også klart, at man for at vurdere 

elevens faglige standpunkt er nødt til at se på, hvordan resultatet er 

fremkommet. Er alle formler og opstillinger rigtige, skal der 

selvfølgelig gives næsten maksimum point for besvarelse, selvom en 

banal regnefejl sidst i forløbet fører til et forkert facit. Omvendt kan 

der ikke være nogen nåde, hvis besvarelsen viser, at eleven

ikke har forstået de basale grundprincipper, som opgaven fokuserer 

på.  

I GÅRBo Kristensen |  Skolelærer

Svar: Spørgsmål til de mange fra lærerfaget

herinde.....
Matematik er ikke kun en eksakt videnskab. Bare se, hvor forskelligt 

folk tolker samme statistiske materiale. En median defineres fx også 

på flere forskellige måder. Det hører også med til matematik i 

folkeskolen at forholde sig til matematikken,  og det er faktisk en lige 
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› KLAG OVER INDLÆG | › Anbefal (1)

så vigtig del som færdighederne. Matematikken skal kunne bruges til 

noget og inddrages i forhold til konkrete, virkelighedsnære 

problemstillinger. 

Det er svært at teste sig ud af, ligesom en stor del af 

samarbejdsmålene og kommunikationsmålene. Her er vi 'desværre' 

nødt til at snakke med eleverne og observere eleverne arbejde. 

I GÅRAnders Andersen |  Debattør

› KLAG OVER INDLÆG | › Anbefal (0)

Svar: Spørgsmål til de mange fra lærerfaget

herinde.....
Bo Kristensen: Statistik er ikke matematik, ligesom regning heller 

ikke er det. Hvad mener du med "at forholde sig"  til matematikken? 

Ligesom man "forholder sig" til et lufttryk eller til rumfanget af et 

akvarie? Det er ikke spor svært at teste, om en elev kan binde 

matematik og virkelighedsnære problemstillinger sammen; det gøres 

ved gode, beskrivende tekster og illustrationer i opgaveformuleringen. 

Forøvrigt er der vel ingen, der bestrider, at lærerne også skal snakke 

med eleverne og observere dem arbejde - jeg gør ihvertfald ikke.

I GÅRBo Kristensen |  Skolelærer

› KLAG OVER INDLÆG | › Anbefal (1)

Svar: Spørgsmål til de mange fra lærerfaget

herinde.....
Nu skrev du sådan her tidligere i tråden:

"men dit synspunkt på evaluering af hele pensum køber jeg ikke. Det 

er fuldt ud muligt at udforme en udfordrende prøve i f.eks. 

matematik, som kommer rundt om alle væsentlige emner i pensum, 

som kræver kreativ tænkning, og som tager udgangspunkt i 

dagligdags situationer, som eleverne kender.".

Min pointe er netop, at testen aldrig kan være fyldestgørende. Både 

fordi den ikke kan favne alle målene i folkeskolen, men også fordi 

den sjældent er lavet med henblik på at få eleven til næste niveau. En 

test konstaterer, at Emil svarer forkert på en opgave, men hvad der 

skal ske med Emil fremadrettet, siger den kun meget lidt om.

I folkeskolen er statistik en del af matematikundervisningen. Om du 

er enig i det, må du selv tage stilling til, men jeg vælger nu stadig at 

undervise i det.  

I GÅRAnders Andersen |  Debattør

› KLAG OVER INDLÆG | › Anbefal (0)

Svar: Spørgsmål til de mange fra lærerfaget

herinde.....
En test er et øjebliksbillede - ligesom balancen i et firmaregnskab - og 

kan selvfølgelig ikke stå alene. Men udformet rigtigt kan den give en 

rigtig god indikation af, hvor eleven står rent færdighedsmæssigt - og 

dermed også, hvad den pågældende skal arbejde med for at komme 

til det næste niveau. Hvis testen er lavet sådan, at den kun viser, at 

Emil har svaret forkert, og ikke noget om, hvorfor han er kommet til 

det forkerte svar, er det en elendig test. Men nu nærmer vi os en strid 

om profetens skæg, så tak for snakken herfra :-)

I GÅRMichael Hansen |  Stud.scient / professionsbachelor i undervisning

Svar: Spørgsmål til de mange fra lærerfaget

herinde.....
Anders, på hvilken som helst måde kan du argumentere for at 

statistisk ikke er matematik? Jeg kender da ellers et par 

matematikere på Københavns Universitet, som arbejder med statistik 

til dagligt. 

I en matematisk test kan du naturligvis teste om løsningen er korrekt 

og så kan i et vist omfang også teste om tankerækken er rigtig. Men 

der ligger meget andet i matematik end bare at kunne løse ligninger 

og stille udtryk op. Det kan være at eleven kan formulere løsningen 

med ord men bare ikke kan huske hvordan udtrykket ser ud, det kan 

være at formulere en løsning til et overordnet problem osv.

Desuden igen, hører jeg ikke nogen være modstandere en tests 
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SE OGSÅ

KRONIKEN 12. NOV KL. 00.01

Min datter er endelig blevet inkluderet

DEBAT 11. NOV KL. 21.52

Djøf'ere jager lærerne og pædagogerne væk

DEBAT 8. NOV KL. 10.48

› KLAG OVER INDLÆG | › Anbefal (1)

generelt, blot de nationale benchmarking tests.

I GÅRBo Kristensen |  Skolelærer

› KLAG OVER INDLÆG | › Anbefal (0)

Svar: Spørgsmål til de mange fra lærerfaget

herinde.....
Jamen selv tak Anders. Jeg tror i virkeligheden ikke, vi er så langt fra 

hinanden. 

10. NOVJens Kjærbøl |  Cand.pharm.

11 SVAR › KLAG OVER INDLÆG | › Anbefal (1)

Serveret på et sølvfad
@ Thora Hvidtfeldt Rasmussen

Finske lærere får velfortjent respekt og tillid p.g.a af det, som de udretter.

Du og mange af dine kolleger vil have respekt og tillid serveret på et 

sølvfad.

10. NOVJens Kjærbøl |  Cand.pharm.

0 SVAR › KLAG OVER INDLÆG | › Anbefal (0)

Hvad vej er det gået?
"England ligger helt nede som nummer 21 ud af 24 lande."

Hvor lå England for 20 år siden, 

da "Engelske politikere gik i panik over, at eleverne havde dårlige læse- og 

regnefærdigheder."

10. NOVThora Hvidtfeldt rasmussen |

0 SVAR › KLAG OVER INDLÆG | › Anbefal (9)

Jamen, så velkommen da til debatten ...
igen, cand. pharm. Jens Kjærbøl. 

Hvorfor overrasker det mig ikke, at du selvfølgelig affærdiger professor 

Diane Reays forskningsbaserede advarsler mod testhysteriet og 

niveaudelingen?

At du affærdiger dem uden at argumentere - kun med dine sædvanlige 

betragtninger om danske læreres dårlige egenskaber?

Diane Reay, siger jo netop ikke, at den danske folkeskole har lige så mange 

test som den engelske - hun fortæller, at i takt med, at den engelske skole 

har fået flere og flere test og mere og mere niveaudeling, er eleverne blevet 

ringere målt på internationale test.

Enhver undersøgelse af effekten af test og niveaudeling siger det samme. 

Erfaringerne i Sverige siger det samme - Sverige rasler ned ad PISA-stigen.

Hvis du vil have resultater som i England og Sverige, skal du bare fortsætte, 

som vi er i gang: Test, deling og nedrakning af lærerne.

Hvis du vil have resultater som i Finland, skal du opbygge respekt og tillid 

til skolen.

Det viser forskningen. Men du ved vel bedre?

VIS FLERE KOMMENTARER 

Anbefal Send 4.556 personer anbefaler dette.
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POLITIK 13. NOV KL. 08.16

DF om Im-sag:
Bødskov tilbyder
fantasi-veto
Dansk Folkeparti mener, at justitsministeren
skyder ansvaret for udvisning fra sig.

Læs også: Im-sagen kort
fortalt: Syvårig udvist og
savnet

Læs også: Bødskov åbner for særlov for
udlændinge

Læs også: Den brutale udvisning af 7-årig må omstødes

Læs også: Løkke vil hente udviste Im tilbage til Danmark

STØJBERG:  Im udvist efter regler fra Nyrups tid S-ORDFØRER:  Mageløst hykleri fra Løkke

ØKONOMI 13. NOV KL. 07.48

A.P. Møller skruer
optimismen op
med godt en
milliard

Koncernen forventer nu et overskud for hele 2013 på næsten 20 milliarder kroner.

Lærerne flygter fra S, R og SF

DEBAT 4. NOV KL. 14.53

'Hemmelig reform' er en tikkende bombe under

folkeskolen

KRONIKEN 7. OKT KL. 00.01

De frie grundskolers frihed er under pres

DEBAT 27. SEP KL. 23.26

Vi kommer aldrig til at kunne hamle op med kineserne

DEBAT 12. JUL KL. 23.14

Sådan sætter vi tal på den danske skoles kreativitet

DEBAT 3. JUL KL. 11.16

Skolelærer: Nationale test fungerer for os

LEDER 28. JUN KL. 00.01

Politiken mener: Pisa-måling gør danskerne dummere

UDDANNELSE 27. JUN KL. 14.54

Politikere erkender: Pisa-test er usikker

Annoncer

Rejser til Thailand

Find drømmerejser til Thailand –
ring her til en ekspert
nyhavn.dk/thailand

Danefæ Børnetøj

Lækkert og muntert tøj til
børnene - Tilbud netop nu!
RosaogRidderen.dk

Forsiden lige nu 
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ØKONOMI 13. NOV KL. 08.43

Hedebølge og russiske
kioskregler trækker
Carlsberg-regnskab i
hver sin retning

FORBRUGERELEKTRONIK 13. NOV KL. 07.35

Flere af Apples
produkter er
eksploderet på det
seneste

INTERNATIONALT 13. NOV KL. 05.57

Filippinere dræbt i desperat
stormløb mod ris-lager
Stor menneskemængde var i færd med at plyndre rislager, da ulykken skete.

Læs også: Desperate
filippinere leder efter vand
og mad - og en billet væk fra
kaos
Der er intet tilbage i Tacloban efter

tyfonkatastrofen.

Læs også: FN: Der skal bruges næsten to
milliarder kroner på nødhjælp i Filippinerne

TV: Sådan så super-tyfonen Haiyan ud
fra rummet

Strakte sig over 600 km på sit højeste.

Læs også: 17 danskere savnes stadig i
Filippinerne

Læs også: Fakta: Sådan fordeles pengene fra Danmark

KOMMUNALVALG 13. NOV KL. 06.01

Kampen om
Københavns
trafik giver
rød strid
Trafikproblemerne afgøres på Københavns stemmesedler ved kommunalvalget.

ØKONOMI 12. NOV KL. 23.00

Fæl fiasko
for Skats
amnesti
Amnesti for skattesnydere
indbringer staten 25 mio. kr. Et
kæmpe flop, mener minister og
eksperter.
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ØKONOMI 12. NOV KL. 23.02

Europas
gældskrise
er historie
Renterne er tordnet ned på de
sydeuropæiske kriseøkonomiers
statsgæld.

Vaffelmaskine

Perfekt tilberedning af lækre belgiske XXL-

vafler med 50 % mere fylde. Maskinen har

roterende anordning til lige og nøjagtig fordeling

af dejen og flere andre funktionelle detaljer.

Angry birds on top

Tvær grisene ud! I dette

spil lader Angry Birds

sig ikke sætte på

hovedet!

Rygsæk i læder

Rygsæk fra Eastpak i

100% læder. Meget

lækker kvalitet og med

gode funktionelle

detaljer - i sort eller

cognacfarvet.

Vinterkassen fra

FURAGO

Så er tid til at søge

indendøre i en kold tid

og sætte nogle ægte

vinterlækkerier på

bordet.

Cloud Atlas

Tom Hanks i front i

science fiction-filmen

der tager udgangspunkt

i seks forskellige

personers liv der

påvirker hinanden.

Pluspris 1275 kr.
Alm. pris 1499 kr

Køb 

Pluspris 119 kr.
Alm. pris 149 kr

Køb 

Pluspris 1099 kr.
Alm. pris 1299 kr

Køb 

Pluspris 769 kr.
Alm. pris 906 kr

Køb 

Pluspris 80 kr.
Alm. pris 100 kr

Køb 
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