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Tre citater i det 20. århundredes danske testhistorie 

Hvad vil man opnaa ved alle disse Undersøgelser? Kort sagt at faa de 
dygtigste frem i første Række, at faa hver paa rette Plads, at spare Tid og 
Kræfter ved ikke at gaa paa Lykke og Fromme og i det hele taget ruste 
Nationen til Kamp for Tilværelsen. 

Christian Hansen Tybjerg, De psykologiske Undersøgelser i Amerika, 1919 

 

Der findes jo intet andet Land, hvor Eksamensglæden er saa stor som i 
Danmark, vi er helt tossede i vores Tyrkertro paa Værdien af den Slags. 

Georg Julius Arvin, Skjern Dagblad, 10. juli 1939 

 

Intelligensforskningens og teoriernes værste vildfarelse var 
intelligenskvotienten. Jeg indrømmer, at jeg har udregnet tusindvis af 
intelligenskvotienter i fortiden, men i dag fortryder jeg hver eneste af dem, hvis 
de blev brugt i evalueringen af et barn. (...) IK’en var et farligt ukrudt i den 
pædagogiske psykologis have. 

Kaj Aage Spelling, Intelligensbegrebet under lup, 1992 

 



Oplæggets struktur 

• Et muligt startpunkt og et overblik 

 

• Præsentation af interessenterne (360°) 

 

• Tre cases: 

• De ministerielle prøver 1915-1954 

• Testpraksissen på Emdrupborg forsøgsskole 1948-1965 

• Test af grønlandske børn 1961-1971 

 

• Konklusion og begrundede spørgsmål 



Et muligt startpunkt: Skoleloven 1814 § 32 

Børnene skulde 2de Gange om Aaret, nemlig i April og October Maaneder, i 

den for Stedet anordnede Skolecommissions Nærværelse, offentligen 

overhøres og giøre Rede for, hvad de have lært. 

 

Ved saadan offentlig Prøve, som bør afholdes paa den af Skole-Directionen 

opgivne Maade og i alle Skoler være fuldført, forinden den 1ste Maii og 1ste 

November, skal det paaskiønnes, hvilke der i hver Classe have lært meest, og 

hvis Fliid, Sæder og Opførsel have været de bedste saavelsom hvorvidt de, der 

ville udskrives af Skoleprotocollen, have erhvervet de fornødne Kundskaber, 

eller om de behøve endnu at forblive i Skolen. 



Et overblik 

• Årsprøver 1814-(1958) 

• Præliminæreksamen 1881-(1903) (almindelig forberedelseseksamen indtil 1958) 

• Borgerskoleeksamen 1892-1937 (1958) 

• Mellemskoleprøven 1903-1958 

• Mellemskoleeksamen 1903-1958 

• Realeksamen 1903-1975 

• Ministerielle prøver 1915-1954 

• Standardiserede standpunktsprøver 1924- 

• Intelligensprøver 1930- 

• Terminsprøver 

• Folkeskolens afgangsprøve (1958)- 

• Folkeskolens udvidede afgangsprøve (1962)- 

 

• Det var et tilbagevendende princip gennem det 20. århundrede at alle elever, der sigtede på det 
næste højere skoletrin skulle evalueres, testes eller eksamineres på den ene eller anden måde i 
hovedfagene. Det der ændrede sig var antallet af skoletrin og delinger såvel som 
eksamensresultaternes uigenkaldelighed i forhold til adgang til næste trin, hvilket åbnede 
mulighed for en helhedsbedømmelse, så andre forhold end prøveresultaterne kunne tages med i 
betragtning. 

• Det korte af det lange er derfor, at test, prøver og eksamener kvantitativt gik tilbage, mens de 
kvalitativt forblev en central del af det danske uddannelsessystem i hele det 20. århundrede. 



Interessenterne (360°) i forhold til folkeskolens test- og 

evalueringspraksisser 

• Staten (kirken) 

 

• Lokale myndigheder (skoledirektorater, amtsskolekonsulenter og 
kommuner) 

 

• Skoleledelsen (skolekommissioner og skoleinspektøren) 

 

• Lærere 

 

• Forældre 

 

• Elever 

 

• Aftagere (erhvervslivet og etaterne) 



De ministerielle prøver 1915-1954 

• I 1915 blev de første ministerielle prøver udsendt til 11 udvalgte 

købstadsskoler, 4 udvalgte skoler med købstadslignende skoleordning og 

100 udvalgte landsbyskoler fordelt over hele landet til undersøgelse af 

afgangselevernes undervisningsstandpunkt i diktat og genfortælling 

 

• Fra 1917 kom også regning med i de ministerielle prøver.  

 

• Fra 1935 blev de ministerielle prøver gennemført hvert andet år 

 

• Ifølge R. H. Pedersen var de ministerielle prøver: ”(…) Autoriteternes 

Kontrol med Undervisningsvirkningen som et almindeligt Opgør af, om 

Skolen har naaet det Maal, som man mener at maatte sætte.”  

Pedersen, R. H. (1931) Standpunktsprøver og ministerielle prøver. Folkeskolen, 48 (29), pp. 501-502 



Antallet af børn, der deltog i de ministerielle prøver 



De ministerielle prøver 

• De ministerielle prøver blev anvendt til at have føling med om folkeskolens 
elever ved udgangen af den skolepligtige alder havde opnået et rimeligt niveau i 
kernefagene dansk og regning.  

 

• Skoledirektører, skoler og lærere rekvirerede ofte resultaterne hos ministeriet, 
fordi der var stor interesse for at kende skolernes og klassernes standpunkter. 

 

• Der er talrige eksempler på, at skolekommissioner brugte prøveresultaterne 
”(…) offentligt eller til bedømmelse af eller sammenligning mellem de forskellige 
klassers, skoleformers eller læreres arbejde (…).” 

(Rigsarkivet, Statskonsulenten for Folkeskolen og Seminarierne, Ministerielle prøver, brev fra 7. Februar 1945) 

 

• Amtsskolekonsulenterne var overvejende positive overfor en fortsat praksis med 
ministerielle prøver. Enkelte foreslog endda at amtsskolekonsulenterne altid 
skulle have prøveresultaterne tilsendt til brug for sammenligning af skoler og 
lærere. 



Brev fra Danmarks Lærerforening til 

Undervisningsministeriet, 27. maj 1947 

Hovedstyrelsen skal i denne Anledning udtale, at man finder Værdien 

af disse Prøver højst tvivlsom. De giver ikke noget paalideligt Udtryk for 

det Maal, der naas i Folkeskolen, ja giver i en Del Tilfælde et fortegnet 

Billede af Folkeskolens Standard, og hertil kommer, at de benyttes til 

en Vurdering af saavel Folkeskolens som enkelte Skolers Forhold, som 

ganske vist aldrig har været Meningen, men som det er umuligt at 

undgaa. Hovedstyrelsen maa derfor anbefale, at de ministerielle Prøver 

ikke fortsættes. 

 



Aftagerne 

Det er ganske naturligt, at Samfundet og de bevilgende Myndigheder stiller det 

spørgsmål til skolen: ”Hvad faar vi for de Penge, der gives ud til det offentlige 

Skolevæsen. Hvilke Værdier giver Skolen tilbage til Samfundet, og er de 

Resultater, Skolen møder med saadanne, at de er forsvarlige, at det levende 

Erhvervsliv kan være tjent med dem?” 
Georg Julius Arvin 1929 

From time to time, the business world criticizes the school’s teaching; attacks 

which especially criticise arithmetic and orthography results; a critique which 

the school cannot persuasively ignore or leave unanswered – time and time 

again. With measurements as described here [standardised attainment tests] 

the school will surely obtain a means that will demonstrate such attacks usually 

are baseless and built on very special cases.  
Johannes Søegaard 1941 



Emdrupborg forsøgsskole 1948-1979 

• Emdrupborg forsøgsskole var den første forsøgsskole i Danmark, og den 
kom til at fungere som et foregangseksempel og et pædagogisk fyrtårn ud 
over Danmarks grænser. 

 

• Forsøgsskolen arbejdede på et evidensbaseret og naturvidenskabeligt 
inspireret grundlag.  

 

• Børnenes evner var genstand for objektive måleresultater. Skolens 
psykologer forsøgte med andre ord at ”(…) finde frem til lovmæssigheder, 
som kan være af værdi for undervisningens tilrettelæggelse og arbejdet i 
klasserne, samt for videre undersøgelser indenfor området.” 

 

• Laboratorieforsøget blev tilstræbt som et erkendt uopnåeligt ideal, og det 
var en central værdi, at skolens arbejdsmetoder og resultater kunne gøres 
til genstand for såkaldt objektiv kritik. 





Uppsala-skolemodenhedsprøven 

• Uppsala skolemodenhedsprøven var en prognostisk gruppeprøve som tog sigte 
på at afdække evner forbundet med intelligens med henblik på at identificere 
børn, der med stor sandsynlighed ville klare sig dårligt i skolen. 

 

• Uppsala-prøven bestod af 15 non-verbale opgaver, hvor barnet skulle skelne 
mellem forskellige former og figurer, gentage former og figurer, finde ligheder og 
forskelle mellem tegninger af den samme genstand, skelne mellem enslydende 
lyde, arbejde med symboler, huske noget set, huske noget hørt, følge en simpel 
talfunktion, tage initiativ, koncentrere sig, følge en instruktion og færdiggøre et 
bestemt mønster. 

 

• Betydelige fejlkilder til stede i testsituationen: skabelsen af den rette atmosfære, 
observatørens subjektive bedømmelser, problemer med træthed og manglende 
koncentration, børnenes kendskab og erfaring med testopgaver og 
testsituationer, samt børnenes forventningsfuldhed og usikkerhed i deres første 
møde med skolen. 

 



Binet-Simon Intelligenstesten  

(1943 udgaven i forhold til 1930 udgaven) 

• Nogle sænkede minimumsværdier for antallet af korrekte svar 

 

• Strammere kriterier for et korrekt svar i enkelte testopgaver 

 

• Flere eksempler på gode og dårlige svar 

 

• Miljømæssige faktorer spillede en større rolle end i 1930-udgaven 

 

• Grundlæggende den samme test som 1930-udgaven: 

• Krævede læsefærdigheder, viden om tal, en vis sproglig udvikling og 
ordforråd samt en bestemt referenceramme 

• Der findes i testen hverken en klar definition af intelligens eller 
operationaliserede objektive kriterier for intelligens. 

 

 



Binet-Simon IQ test 

Testopgave til 6 årig: ”Hvad vil du gøre, hvis det regner, når du 

skal i byen for mor?” Gode svar: ”Tage en paraply med”, ”Tage 

Frakke på”. Dårlige svar: ”Gå hjem igen” og ”Så bliver jeg våd”.  

Et andet spørgsmål til samme alderstrin var: ”Hvad vil du gøre, 

hvis du opdager at der er ild i huset?” Gode svar: ”Ringe efter 

brandbilen”, ”Råbe om hjælp”, ”Kalde på mor”, ”Skynde mig ud”. 

Dårlige svar: ”Så flytter vi”, ”Så skal vi have et andet hus i stand”. 

Et tredje spørgsmål til samme alderstrin: ”Hvad vil du gøre, hvis 

du skal ud at rejse, og du kommer for sent til toget?” Gode svar: 

”Så tager vi med et andet tog”, ”Så tager vi en bil”. Dårlige svar: 

”Så vil jeg blive hjemme”, ”Løbe bagefter”. 
 



Eleverne 

Test blev anvendt til at holde elever ansvarlige for deres evner og faglige 

niveau 

 

Hans I.K. er målt til 119, jeg havde vurderet ham til omkring 100, så noget må 

vel efterhånden vise sig  

 

Virker mere fornuftig og moden end hendes I.K. tilsiger 
Lærere på Emdrupborg forsøgsskole – børnebeskrivelser 1956-57 



Præparandarrangementet på Grønland 

• Arrangementet var aktivt i perioden 1961 - 1976 

 

• Formålet var at forbedre de grønlandske børns danskkundskaber så 

de hurtigere ville blive i stand til at bestå en dansk realeksamen 

sammenlignet med børn, der gik i skole på Grønland 

 

• I alt 1.537 børn blev sendt til Danmark i løbet af de 15 år 

 

• Børnene boede hos danske plejefamilier 

 



Grønlandske børn i præparand-arrangementet 



Præparand-arrangementet 

• Testbatteriet bestod af følgende test: 

• Grønlandsk diktat 

• Grønlandsk billedstil 

• Dansk diktat 

• Dansk spørgestil 

• Dansk billedstil 

• Regning 1-4 

• Intelligenstesten ’Greenlandic non-verbal test battery’ (GNVTB) (fra 
skoleåret 1969/70) 

 

• ”Udvælgelsen sker på baggrund af nogle prøver (…). Dertil kommer en 
udtalelse fra skolen, som man ved udvælgelsen lægger megen vægt på. 
Skolerne indstiller med angivelse af prioritetsrækkefølge. I Godthåb bedømmes 
prøver og indstillinger samlet af et prøveudvalg, hvorefter skoledirektøren 
foretager udvælgelsen.”  

Referat af møde med amtsskolekonsulenterne den 17. januar 1967 

 

 



Brev til skoledirektøren i Nuuk, 15. maj 1970 
 Det er med dyb beklagelse, at vi fra skoledirektionen modtager meddelelse om, at kun 4 

elever ud af 20 indstillede fra en skole af Frederikshåbs størrelse er blevet udtaget til eet 

års videre skolegang i Danmark med realeksamen for øje. Vi mener ikke, det er i 

overensstemmelse med den danske befolknings ønsker og viden om Grønland, at 

egnede elever skal holdes på et lavere uddannelsestrin, end deres evner berettiger dem 

til, fordi den danske stat ikke har råd til at uddanne dem. Dette sker i en tid, hvor man 

åbent erkender, at uddannelse er en god samfundsinvestering. Måske skal vi som lærere 

have tålmodighed med at vore materiale- og bygningskonti beskæres, skønt også dette 

er højst diskutabelt, men denne sidste disposition standser mange børns muligheder for 

en uddannelse, de har evner for, på et 5.-6. klassetrin. Det er også at lade hånt om vor 

pædagogiske indsats og indsigt. De 20 elever vi udvalgte ville under gunstige forhold 

fremover med stor sandsynlighed have kunnet gennemføre skoleforløb sigtende mod en 

realeksamen; vi er trods alt nærmere til at bedømme børnene end en gruppe, der ikke 

kender dem. Det er et overgreb mod disse børns fremtidsmuligheder og en hån mod vort 

arbejde at sende os et telegram med 4 navne og så lade os fortælle de 16 hjem, der alle 

har bekræftet deres interesse for foretagendet, at der ikke var råd til at uddanne deres 

børn. Hvem skal rejse disse børns sag? Var det ikke rimeligt at administrationen gjorde 

det – i strid med al administrativ praksis? Skal alt gå over den danske presse, før der 

sker noget? Vi forventer denne sag behandlet snarest, da vi ellers må søge en politisk 

tilkendegivelse af, om man åbent vedkender sig, at der diskrimineres på Grønland på 

områder, hvor det økonomisk er muligt at undgå det.  



Et par sigende citater 

• Ministeriet for Grønland, Notat, 1960: ”Formålet er et tilvejebringe en 

undervisning, som vil sætte eleven i stand til bestå prøven og dermed 

samfundets krav.” 

 

• Brev fra lærer på Grønland, 1963: ”Vær venligst opmærksom på, at 

prøverne er meget vanskelige for elever fra bygder.” 
 

 



Forældrene 

Parents (...) must have complete and proper knowledge about their child’s 

attainment level, both to understand the child and in order to have a 

foundation for planning the child’s future (...). It is the users who have the 

greatest interest in exams. 
Skoledirektør H.A. Svane 1941 

 

Historisk har forældre spillet roller i forhold til test på mindst tre områder: 

1. Forældre vil gerne kende deres barns faglige niveau i forskellige fag 

 

2. Test resultater kan anvendes til at overtale forældre til at acceptere 

forskellige pædagogiske tiltag overfor deres barn 

 

3. Lærere og skoler kan bruge test resultater i forsvar mod forældres klager  



Konklusioner 

• Der er forskellige interesser på spil i forhold til testpraksisser 

• Testpraksisser er tæt forbundet med samfundsmæssige behov for at styre 

uddannelsessystemer i almindelighed og adgang til uddannelse i 

særdeleshed 

• Forskellige evalueringsværktøjer påvirker hinanden og relationerne er ofte 

styret af deres indbyrdes hierarki (washback effect) 

• Indførelsen af testpraksisser er forbundet med forestillinger om effektivitet 

rodfæstet i en etableret forbindelse mellem uddannelse og økonomisk 

fremgang 

• Testpraksisser tenderer at være et konservativt element i uddannelse, der 

bekræfter de eksisterende praksisser 

• Testpraksisser kan undertrykke andre meninger, synspunkter og klager 

samt ensrette uddannelsessystemer 

• Test kræver en ensartet praksis for at generere sammenlignelige 

resultater 

 

 



Begrundede spørgsmål 

• Hvem høres og hvem er i stand til at deltage i udformningen og 

implementeringen af testpraksisser? 

 

• Implementeres testpraksisser som et resultat af ovenfra kommende eller 

nedefra kommende processer? 

 

• Cui bono? (Cicero, Pro Roscio Amorino, Section 84). 

 


