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Forord 

Dette notat dokumenterer de analyser, der er foretaget for at afprøve, om det var muligt at 
beregne valide skalaer, der opsummerer svar på spørgsmål vedrørende en længere og me-
re varieret skoledag i surveyundersøgelsen blandt lærere og andet pædagogisk personale. 

Niveauerne for de fundne skalaer præsenteres i Kortlægningsrapporten for Den længere og 
mere varierede skoledag. Skalaerne præsenteres såvel for populationen som helhed som 
for en række underopdelinger af populationen. 

Dette notat er af teknisk karakter og først og fremmest tænkt som dokumentation for de 
anvendte skalaer. Derfor indeholder notatet ikke fortolkninger eller lignende. 

November 2015 
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Resumé 

Skalavalidering 

Formålet med afprøvning af skalaerne er at tage stilling til følgende spørgsmål: 

1. Er der belæg for at påstå, at der ligger en enkelt faktor bag ved svarene på de stillede 
spørgsmål? 

2. Er der evidens for afhængighed mellem svarene på de enkelte spørgsmål, som ikke kan 
bortforklares 100 % af den bagvedliggende faktor? En sådan afhængighed omtales som 
regel som lokal responsafhængighed. 

3. Er der evidens for, at visse spørgsmål fungerer differentielt i forhold til lærerens køn, 
alder, stilling og anciennitet eller i forhold til klassetrin og tidspunktet (2014 eller 2015) 
for indsamling af data? 

4. Er der evidens, der antyder, at enkelte spørgsmål ikke bidrager væsentligt til skalaen? 

5. Kan skalaen beregnes som en enkel ikke-vægtet sum af svarene på de enkelte spørgs-
mål, uden at der tabes væsentlig information om den faktor, som skalaen forsøger at 
måle? 

Ad 1) Dette spørgsmål besvares af en kombination af eksplorative og konfirmatoriske fak-
toranalyser. Da svarene på spørgsmålene er kategoriske, vil faktoranalyserne være baseret 
på beregninger af såkaldte polykoriske korrelationskoefficienter, som afdækker korrelatio-
nerne mellem spørgsmålene på en bedre måde end almindelige korrelationer. Svaret på 
spørgsmålet antages at være bekræftende, hvis den eksplorative faktoranalyse afslører en 
enkelt dominerende egenværdi, der antyder, at den bagvedliggende faktor forklarer en stor 
del af variationen i de enkelte spørgsmål, uanset om den konfirmatoriske faktoranalyse 
accepterer en enkel faktoranalysemodel.  

Hvis den konfirmatoriske faktoranalyse accepterer modellen, vil dette blive taget som et 
udtryk for, at der hverken er problemer med lokal afhængighed, Differentiel Item Funktion 
(DIF) eller dårlige spørgsmål. Hvis modellen forkastes af den konfirmatoriske faktoranalyse, 
vil de efterfølgende spørgsmål blive belyst ved analyser baseret på loglineære Rasch-
modeller (Kreiner 2007; Kreiner & Christensen, 2002, 2004, 2007, 2011), som tillader lokal 
afhængighed og DIF, uden at ødelægge muligheder for skalaer baseret på summen af sva-
rene på de enkelte spørgsmål. 

Ad 2) Lokal afhængighed på den måde, som den optræder i loglineære Rasch-modeller, 
ændrer ikke ved, at den samlede sum af svarene på spørgsmålene kan bruges som et mål 
for den bagvedliggende faktor, men kan påvirke reliabiliteten af målingerne. Da reliabilite-
ten ikke har nogen praktiske konsekvenser for anvendeligheden af skalaen i forbindelse 
med større komparative studier, kan spørgsmålet om den lokale afhængighed betragtes 
som et akademisk spørgsmål, som kan forklare, hvorfor enkelte spørgsmål måske ser ud til 
at fungere lidt dårligere end andre. Formålet med denne del af analysen er derfor først og 
fremmest at sikre, at enkelte spørgsmål ikke elimineres på et forkert grundlag. 

Ad 3) DIF er et mere problematisk spørgsmål, fordi DIF kan føre til systematisk skæve ska-
laresultater i visse grupper. Der kan imidlertid korrigeres for DIF i loglineære Rasch-model-
ler, således at man også i dette tilfælde kan undlade at fjerne spørgsmål med DIF eller 
ignorere, at målingerne bliver behæftet med systematiske fejl i visse grupper. Fastlæggel-
sen af, hvorledes skalaværdierne skal korrigeres for at tage for højde for DIF, vil blive fore-
taget på et senere tidspunkt. Det væsentlige i første omgang er at tage stilling til, om 
spørgsmål kan bevares eller skal fjernes fra skalaerne.  
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Ad 4) Erfaringsmæssigt kan lokal afhængighed og DIF forklare de fleste tegn på, at i øvrigt 
gode spørgsmål ser ud til at fungere dårligt i skalaerne. Det kan naturligvis ikke afvises, at 
der stadig er dårlige spørgsmål tilbage efter korrektion for de to andre forhold. Dette vil 
naturligvis også blive undersøgt i skala-analyserne. 

Ad 5) Der er mange praktiske grunde til at foretrække at benytte skalaer, der er defineret 
som enkle, ikke-vægtede summer af spørgsmål. Dette fører til en naturlig interesse for de 
såkaldte Rasch-modeller, fordi disse modeller er karakteriseret ved, at sådanne skalaer 
indeholder al den tilgængelige information om den bagvedliggende faktor. 

Sammenfatning 

Analyserne af grafiske loglineære Rasch-modeller blev foretaget ved hjælp af programmet 
DIGRAM (Kreiner, 2003; Kreiner & Nielsen, 2013). Analyserne afslørede, at de foreslåede 
skalaer havde problemer med både lokal afhængighed og DIF, men at svarene på skalaerne 
passede til de loglineære Rasch-modeller, og at den samlede score over de enkelte 
spørgsmål i skalaerne kunne betragtes som et statistisk sufficient udtryk for det, som ska-
laerne forsøgte at måle. I de tilfælde, hvor der var tale om DIF, er det imidlertid nødven-
digt at justere skalaværdierne, således at skalaværdierne blev sammenlignelige på tværs af 
forskellige grupper, defineret ved køn, alder eller andre faktorer, der var årsag til DIF. Be-
regningen af de justerede skalaværdier blev også foretaget i DIGRAM. 

 



 

7 

1 Ro og orden  

1.1 Indledende afprøvning af skala for ro og orden 

De afprøvede spørgsmål til skalaen for ro og orden er: 

LPQ154 

Når timen begynder, varer det meget længe, før eleverne falder til ro.  

LPQ156 

Der går meget tid med elever, der afbryder undervisningen. 

LPQ229 

Jeg må ofte afbryde undervisningen for at løse konflikter blandt eleverne.  

LPQ230 

Uro i undervisningen medfører ofte, at ikke alle mine elever får det fulde udbytte af under-
visningen. 

LPQ157 

Der er meget forstyrrende støj i undervisningen.   

Resultaterne af faktoranalyserne er samlet i tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Faktoranalyser af fem spørgsmål om ro og orden 

 1 2 3 4 5 

Egenværdier 3,82 0,47 0,32 0,20 0,18 

Forklaret varians 76 % 85 % 92 % 96 % 100 % 

      

Test af 1-dimensionel faktor model χ2 = 85,2 df = 5 p = 0.0000   
 

 

Egenværdierne bekræfter, at der er én dominerende faktor, som ifølge den eksplorative 
faktoranalyse skulle være i stand til 76 % af variationen i svarene på spørgsmålene. Den 
konfirmatoriske faktoranalyse forkaster imidlertid en enkel endimensionel faktoranalyse-
model. Næste skridt bliver derfor at undersøge, i hvor høj grad der er lokal afhængighed 
og/eller DIF i spørgsmålene. Analyserne afviste ved hjælp af loglineære Rasch-modeller, at 
LPQ230 passede til skalaen og bl.a. bidrog med stærk DIF i forhold til flere variable. Da 
dette indholdsmæssigt ligger skævt i forhold til de øvrige items (det handler om konse-
kvenser af uro og ikke af graden af uro) er dette blevet elimineret fra skalaen. Tabel 1.2 og 
1.3 viser det, som analyser ved hjælp af loglineære Rasch-modeller afslørede for de reste-
rende fire spørgsmål: 
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Tabel 1.2 Lokal afhængighed mellem spørgsmål om ro og orden 

Item 1 Item2  χ2 df p 

LPQ154 LPQ229 156,3 9 0,0000 

LPQ156 LPQ229 136,4 9 0,0000 

LPQ156 LPQ157 138,9 9 0,0000 
 

 

Tabel 1.3 DIF blandt spørgsmål om ro og orden 

Item 1 Item2  χ2 df p 

LPQ154 Klassetrin 65,4 12 0,0000 

LPQ154 Køn 17,0 3 0,0007 

LPQ154 Stilling 18,7 6 0,0047 

LPQ154 Anciennitet 26,6 9 0,0016 
 

 

Da analyserne af tilpasningen mellem de enkelte spørgsmål og den loglineære Rasch-model 
ikke afslørede nogen problemer bliver konklusionen følgende: 

LPQ154 + LPQ156 + LPQ229 + LPQ157 kan benyttes som mål for graden af ro og orden i 
klassen. Den påviste lokale afhængighed mellem spørgsmålene ændrer intet ved dette, 
men det forhold, at de to spørgsmål har problemer med DIF, betyder, at det kan blive nød-
vendigt at foretage visse justeringer af den samlede score for at undgå systematiske skæv-
heder i forhold til klassetrin, køn, stilling og anciennitet. I hvor høj grad dette er nødven-
digt vil blive afklaret i forbindelse med efterfølgende analyser af denne skala. 
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2 Brug af fælles mål og læringsmål  

2.1 Indledende afprøvning af skala for ”fælles mål”  

De afprøvende spørgsmål til skalaen er: 

LPQ96 

Jeg nedbryder målbeskrivelserne i ”Fælles mål” til konkrete mål for eleverne.  

LPQ97 

Jeg planlægger min undervisning ud fra "Fælles mål".   

LPQ98 

Jeg gennemfører min undervisning med udgangspunkt i ”Fælles mål”.  

LPQ99 

Jeg evaluerer elevernes læring med udgangspunkt i ”Fælles mål”.  

Da item LPQ97 kun er brugt i 2014 omfatter denne skala kun tre items. Analyserne af alle 
items i 2014 fortæller i øvrigt, at LPQ97 passer fint med de andre. Udeladelsen af det fjer-
de item har altså forringet skalaen for fælles mål. 

En skala med tre kategoriserede items kan i øvrigt ikke afprøves med konfirmatorisk fak-
toranalyser, da der ikke er nogle frihedsgrader i chi-i-anden testet. Tabel 2.1 indeholder 
derfor kun egenværdierne. 

Tabel 2.1 Faktoranalyser af tre spørgsmål om fælles mål  

 1 2 3 

Egenværdier 2,16 0,59 0,25 

Forklaret varians 72 % 92 % 100 % 
 

 

Egenværdierne bekræfter, at der er én dominerende faktor, som ifølge den eksplorative 
faktoranalyse skulle være i stand til at forklare 72 % af variationen i svarene på spørgsmå-
lene. Næste skridt bliver derfor at undersøge, i hvor høj grad der er lokal afhængighed 
og/eller DIF i spørgsmålene ved hjælp af loglineære Rasch-modeller. Analysen afslørede 
både lokal afhængighed og DIF. Tabel 2.2 og 2.3 viser det, som analyser ved hjælp af log-
lineære Rasch-modeller afslørede for de resterende fire spørgsmål: 

Tabel 2.2 Lokal afhængighed mellem spørgsmål om fælles mål  

Item 1 Item2  χ2 df p 

LPQ96 LPQ98 172,4 16 0,0000 

LPQ98 LPQ99 544,4 16 0,0000 

Sp133 Sp136 138,9 9 0,0000 
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Tabel 2.3 DIF blandt spørgsmål om fælles mål  

Item 1 Item2  χ2 df p 

LPQ96 Fag 33,2 16 0,0070 

LPQ98 Køn 16,0 4 0,0030 

LPQ99 År 17,6 4 0,0015 

 

Da analyserne af tilpasningen mellem de enkelte spørgsmål og den loglineære Rasch-model 
ikke afslørede nogen problemer bliver konklusionen følgende: 

LPQ96 + LPQ98 + LPQ99 kan benyttes som mål for graden af anvendelse af fælles mål i 
undervisningen. Den påviste DIF for spørgsmål LPQ99 (evaluering) i forhold til år er be-
kymrende. Alt andet lige siger denne DIF-relation, at anvendelse af fælles mål i forbindelse 
med evalueringen er mindre i 2015 end i 2014. De efterfølgende analyser må især tage 
sigte på at undersøge, hvorledes dette fænomen håndteres i forbindelse med vurderinger af 
udviklingen i graden af brug af fælles mål. På sigt – dvs. for 2016 og 2017 bør det overve-
jes at inkludere spørgsmål LPQ97 for at forbedre målingerne af brugen af fælles mål. 
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3 Undervisningsformer  

3.1 Indledende afprøvning af skala for åben skole  

Skalaen indeholder tre items: 

SP60 

Hvor ofte har du besøg af en voksen udefra i din [dansk/matematik]undervisning i [Klasse-
bertegnelse1]? (fx medarbejder fra lokal virksomhed, gymnasium, forening eller lignende)? 

SP61 

Hvor ofte tager du eleverne med på besøg uden for skolen (for eksempel på museum, bon-
degård eller virksomhed)?   

SP63 

Hvor ofte finder din [dansk/matematik]undervisning i [klassebetegnelse 1] sted uden for 
skolen (i sportsklubber, naturen, byen eller andet)? 

Analyseresultaterne findes i efterfølgende tabeller 

En skala med tre kategoriserede items kan ikke afprøves med konfirmatorisk faktoranaly-
ser, da der ikke er nogle frihedsgrader i chi-i-anden testet. Tabel 3.1 indeholder derfor kun 
egenværdierne. 

Tabel 3.1 Faktoranalyser af tre spørgsmål om brug af åben skole 

 1 2 3 

Egenværdier 1,71 0,76 0,54 

Forklaret varians 57 % 82 % 100 % 
 

 

I følge den eksplorative faktoranalyse kan en bagvedliggende faktor kun forklare 57 % af 
variationen i svarene på spørgsmålene. Den eksplorative analyse kan derfor ikke støtte en 
påstand om, at der er en fælles bagvedliggende faktor, der påvirker svarene på spørgsmå-
lene.  

Forsøgene med at undersøge tilpasningen mellem svarene på spørgsmålene og en loglineær 
Rasch-model, der i givet fald kunne understøtte én samlet skala afslørede høj grad af lokal 
afhængighed og DIF uden at opnå et tilstrækkeligt fit mellem data og model. Tabel 3.2 og 
3.3 viser det, som analyser ved hjælp af loglineære Rasch-modeller afslørede for de tre 
spørgsmål: 
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Tabel 3.2 Lokal afhængighed mellem spørgsmål om brug af åben skole 

Item 1 Item2  χ2 df p 

SP60 SP61 151,1 42 0,0000 

SP61 SP63 359,4 42 0,0000 

 

Tabel 3.3 DIF blandt spørgsmål om brug af åben skole 

 

Item  Baggrundsvariable  χ2 df p 

SP60 Fag 154,0 7 0,0000 

SP60 Klassetrin 179,3 28 0,0000 

SP60 År 19,5 7 0,0068 

SP61 Fag 78,8 6 0,0000 

SP63 Fag 39,5 7 0,0000 

SP63 Alder 32,6 14 0,0033 

 

Da både faktoranalysen og analysen med loglineære Rasch-modeller forkastede skalaen, 
kan det ikke på det foreliggende grundlag anbefales at beregne en skala for graden af 
”åben skole”.  

DIF-analyserne afslørede, at samtlige spørgsmål fungerede forskelligt i forhold til fag 
(dansk eller matematik). De efterfølgende analyser vil derfor undersøge, om det er muligt 
at konstruere fagspecifikke skalaer, der ikke kan bruges til at sammenligne graden af åben 
skole på tværs af fagene, men som i givet fald kan bruges til at beskrive udviklingen i dette 
fænomen henover tiden for de to fag hver for sig. 

3.2 Indledende afprøvning af skala for anvendelse af it  

Skalaen indeholder tre items: 

LPQ59 

Hvor stor vægt lægger du i dit daglige arbejde på at bruge it til at understøtte undervisnin-
gen? 

LPQ152 

Hvor ofte bruger du apps, digitale bøger eller andre digitale læremidler i din 
[dansk/matematik]undervisning i [klassebetegnelse1]?   

LPQ153 

Hvor ofte tilrettelægger du [dansk/matematik]undervisningen i [klassebetegnelse1], så 
eleverne skal bruge internettet til at søge informationer? 

Analyseresultaterne findes i efterfølgende tabeller. 
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En skala med tre kategoriserede items kan ikke afprøves med konfirmatorisk faktoranaly-
ser, da der ikke er nogle frihedsgrader i chi-i-anden testet. Tabel 3.4 indeholder derfor kun 
egenværdierne. 

Tabel 3.4 Faktoranalyser af tre spørgsmål om it 

 1 2 3 

Egenværdier 2,01 0,55 0,44 

Forklaret varians 67 % 85 % 100 % 
 

 
I følge den eksplorative faktoranalyse kan en bagvedliggende faktor kun forklare 67 % af 
variationen i svarene på spørgsmålene. Acceptabelt, men heller ikke mere. 

Forsøgene med at undersøge tilpasningen mellem svarene på spørgsmålene og en loglineær 
Rasch-model var tilfredsstillende. Selvom der afsløredes både lokal afhængighed og DIF. 
Tabel 3.5 og 3.6 viser det, som analyser ved hjælp af loglineære Rasch-modeller afslørede 
for de tre spørgsmål: 

Tabel 3.5 Lokal afhængighed mellem spørgsmål om it1 

 

Item 1 Item2  χ2 df p 

LPQ59 LPQ153 47,0 28 0,0136 

LPQ152 LPQ153 333,3 49 0,0000 

 

Tabel 3.6 DIF blandt spørgsmål om brug af it 

Item  Baggrundsvariable  χ2 df p 

LPQ152 Fag 154,0 7 0,0000 

LPQ152 Klassetrin 50,6 28 0,0056 

LPQ152 År 41,7 7 0,0000 

LPQ153 Fag 78,8 6 0,0000 

LPQ153 Klassetrin 39,5 7 0,0000 
 

 

De tre spørgsmål LPQ59, LPQ152 og LPQ153 kan bruges til beregning af en samlet skala for 
brug af it i undervisningen. Bemærk, at de to sidste kategorier i LPQ152 og LPQ153 er re-
duceret til en kategori, fordi den næstsidste kategori ikke bruges af lærerne. 

Bemærk også, at der er DIF i forhold til fag, klassetrin og år. Det vil efterfølgende blive 
undersøgt om, og i hvor høj grad skalaværdierne skal justeres for at undgå at de statistiske 
resultater skævvrides. 

 

 

 
1  A & C:   lr =   47.02  df =  28  p = 0.0136 

B & C:   lr =  333.32  df =  49  p = 0.0000 
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3.3 Variation i undervisningsformer 

Indeks for variation i undervisningsformer er baseret på  

LPQ73-77 

Angiv hvor stor en procentdel af undervisningstiden i en typisk [dansk/matematik]time i 
[klassebetegnelse 1], du organiserer undervisningen som (benyttede svarkategorier: %): 

• Tavleundervisning  

• Gruppeopdelt undervisning  

• Undervisning i makkerpar  

• Individuel undervisning  

• Andet. 

På grund af karakteren af de anvendte data er der ikke tale om en skalaafprøvning for 
dette område. I stedet er udregningen af variationen af undervisningsformer foretaget 
via formlen for entropi (Boltzmanns ligning):  

Variation i undervisningsformer/entropi =  

 - p1*ln(p1) - p2*ln(p2)- p3*ln(p3)- p4*ln(p4)- p5*ln(p5) 

 
hvor  

p1 = andelen af tavleundervisning 
p2 = andelen af gruppeopdelt undervisning 
p3 = andelen af undervisning i makkerpar 
p4 = andelen af individuel undervisning 
p5 = andelen af andet. 
 

 
Den maksimale entropi, hvor de fem undervisningsformer fylder lige meget i undervisnin-
gen, er 1,61. 

Resultaterne for hver enkelt lærer er efterfølgende standardiseret til et tal mellem 0 og 1 
ved at definere med den maksimale entropi. 
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4 Undervisningsfokus  

4.1 Indledende afprøvning af skala for undervisningsfokus  

Spørgeskemaet indeholder seks spørgsmål der drejer sig om forskellige former for fokus for 
undervisningen: 

LPQ58 

Hvor stor vægt lægger du i dit daglige arbejde på at øge elevernes trivsel? 

LPQ60 

Hvor stor vægt lægger du i dit daglige arbejde på at mindske betydningen af social bag-
grund i forhold til faglige resultater? 

LPQ61 

Hvor stor vægt lægger du i dit daglige arbejde på at udvikle elevernes faglige viden og færdig-
heder? 
 
LPQ62 

Hvor stor vægt lægger du i dit daglige arbejde på, at eleverne synes, det er sjovt at gå i 
skole? 

LPQ63 

Hvor stor vægt lægger du i dit daglige arbejde på at forberede og motivere eleverne til en 
ungdomsuddannelse? 

LPQ147 

Signalere forventninger til elevernes præstationer (A: Jeg giver udtryk for høje forventnin-
ger til mine elevers faglige præstationer, B: Jeg giver ikke udtryk for høje forventninger til 
mine elevers faglige præstationer).  

Det skal bemærkes, at korrelationerne mellem de forskellige former for fokus ved under-
visningen er positive. Der er altså ikke nødvendigvis nogen modsætning mellem at have 
fokus på trivsel og underholdning på den ene side og fokus på faglige færdigheder på den 
anden. 

Af den grund indledtes analysen med en undersøgelse af, om der kunne konstrueres en 
samlet skala baseret på alle seks spørgsmål, der i givet fald kunne beskrive, i hvor høj grad 
læreren havde fokus på alle relevante sider af undervisningen. 

Resultatet af faktoranalysen er vist i tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Faktoranalyser af seks spørgsmål om undervisningsfokus 

 1 2 3 4 5 6 

Egenværdier 2,26 1,19 0,82 0,65 0,63 0,44 

Forklaret varians 38 % 58 % 72 % 82 % 92 % 100 % 

Test af endimensionel model χ2 = 32,1 df = 4 p = 0,0000    
 

 

Både den eksplorative og den konfirmatoriske faktoranalyse afslører, at svarene på de seks 
spørgsmål ikke afhænger af en enkelt bagvedliggende faktor. Ideen om en samlet skala må 
derfor forkastes. 

Analysen afslører, at der er tale om tre forskellige typer af spørgsmål: 

Type 1: LPQ58 og LPQ62 (trivsel) 

Type 2: LPQ61, LPQ63 og LPQ147 (faglighed) 

Type 3: LPQ60 (reduktion af social arv) 

Hvis det antages, at der ligger forskellige faktorer bag Type 1 og Type 2 spørgsmålene vi-
ser analysen for det første, at de to faktorer er indbyrdes korrelerede og for det andet, at 
fokus på reduktion af social arv afhænger af begge faktorer. LPQ60 kan af den sidstnævnte 
grund ikke anvendes i skalaerne. 

Som konsekvenser af disse analyser fortsættes med en afprøvning af en skala for undervis-
ningsfokus på faglighed. En tilsvarende skala for fokus på trivsel er i princippet mulig, men 
uden for rækkevidde af faktoranalyserne. Hvis en skala baseret på to polytome items skal 
accepteres, forudsætter det, at der ikke er DIF, fordi det ikke er muligt at korrigere for DIF 
på en meningsfuld måde i en sådan skala uden en meget omhyggelig analyse af tendenser-
ne for de enkelte spørgsmål. Da analyserne afslører høj grad af DIF, vil vi i første omgang 
frafalde forslaget om en trivselsskala. 

Tabel 4.2 viser resultatet af faktoranalysen af de tre spørgsmål om undervisningsfokus på 
faglighed. Da en skala med tre kategoriserede items i øvrigt ikke kan afprøves med konfir-
matorisk faktoranalyser indeholder Tabel 4.2 kun egenværdierne. 

Tabel 4.2 Faktoranalyser af tre spørgsmål om undervisningsfokus på faglighed 

 1 2 3 

Egenværdier 1,55 0,77 0,68 

Forklaret varians 52 % 77 % 100 % 
 

 
I følge den eksplorative faktoranalyse kan en bagvedliggende faktor kun forklare 55 % af 
variationen i svarene på spørgsmålene.  Dette er klart utilfredsstillende. Hvorvidt forslaget 
om en skala for fokus på faglighed skal opretholdes, afhænger derfor af en analyse af til-
pasning mellem svarene på de tre spørgsmål og en loglineær Rasch-model, hvor der tages 
højde for lokal afhængighed og DIF. Tabel 4.3 og 4.4 viser, hvad en sådan analyse afsløre-
de. 
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Tabel 4.3 Lokal afhængighed mellem spørgsmål om undervisningsfokus på faglighed 

Item 1 Item2  χ2 df p 

LPQ61 LPQ147 40,0 12 0,0001 
 

 

Tabel 4.4 DIF blandt spørgsmål om brug af undervisningsfokus på faglighed 

Item  Baggrundsvariable  χ2 df p 

LPQ61 Køn 10,6 3 0,0143 

LPQ63 Klassetrin 303,2 16 0,0000 

LPQ63 År 30,4 4 0,0000 

LPQ147 Fag 15,0 4 0,0047 

LPQ147 Klassetrin 38,9 16 0,0011 
 

 

Analysen ved hjælp af loglineære Rasch-modeller faldt forholdsvis positivt ud. Af den grund 
kan ideen om en skala baseret på LPQ61 + LPQ63 + LPQ147 opretholdes. Det må dog for-
ventes, at der vil blive brug for justering af den samlede score på grund af den observerede 
DIF i forhold til klassetrin og år. 
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5 Feedback til eleverne  

5.1 Indledende afprøvning af skala for brug af nationale test 
og elevplaner  

Afprøvningen af skalaen indeholder tre items: 

LPQ141 

Jeg anvender resultater fra test (fx nationale test) til vurdering af den enkelte elev. 

LPQ142 

Jeg oplever, at elevplanen er et redskab, der understøtter elevens læring.  

LPQ143 

Jeg oplever, at elevplanen er et godt udgangspunkt for dialog med forældre om elevens 
faglige udvikling. 

Analyseresultaterne findes i efterfølgende tabeller: 

En skala med tre kategoriserede items kan i øvrigt ikke afprøves med konfirmatorisk fak-
toranalyser, da der ikke er nogle frihedsgrader i chi-i-anden testet. Tabel 5.1 indeholder 
derfor kun egenværdierne. 

Tabel 5.1 Faktoranalyser af tre spørgsmål om brug af test og planer 

 1 2 3 

Egenværdier 2,03 0,75 0,20 

Forklaret varians 67 % 92 % 100 % 
 

 
Ifølge den eksplorative faktoranalyse kan den bagvedliggende faktor forklare 67 % af va-
riationen i svarene på spørgsmålene. Ikke prangende, men næste skridt bliver at undersø-
ge, i hvor høj grad der er lokal afhængighed og/eller DIF i spørgsmålene ved hjælp af logli-
neære Rasch-modeller. Analysen afslørede både lokal afhængighed og DIF. Tabel 5.2 og 
5.3 viser det, som analyser ved hjælp af loglineære Rasch-modeller afslørede for de reste-
rende fire spørgsmål: 

Tabel 5.2 Lokal afhængighed mellem spørgsmål om brug af test og planer 

Item 1 Item2  χ2 df p 

LPQ142 LPQ143 1323,2 25 0,0000 
 

 
Den lokale sammenhæng mellem LPQ142 og LPQ143 er særdeles stærk. Faktoranalysen 
kan ikke bidrage til at besvare spørgsmålet, om det skyldes en bagvedliggende faktor, men 
analysen accepterer ved hjælp af grafiske loglineære modeller, at det kan skyldes respons-
afhængighed. Indholdsmæssigt er der grund til at være forsigtig i formuleringerne, men 
skalaen kan ikke afvise på det foreliggende datagrundlag. 
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Tabel 5.3 DIF blandt spørgsmål om brug af test og planer 

Item  Baggrundsvariable  χ2 df p 

LPQ141 Klassetrin 37,7 20 0,0070 

LPQ143 Klassetrin 44,2 20 0,0014 

LPQ143 Alder 28,3 10 0,0016 
 

 
Da analyserne af tilpasningen mellem de enkelte spørgsmål og den loglineære Rasch-model 
ikke afslørede nogen problemer, bliver konklusionen følgende: 

LPQ141 + LPQ142 + LPQ143 kan benyttes som mål for, i hvor høj grad læreren bruger test 
og elevplaner i sit arbejde. 

5.2 Indledende afprøvning af skala for ”læringsmål”  

Oplægget til denne skala omfattede tilsammen følgende syv spørgsmål 

LPQ140  

Jeg har jævnligt samtaler med hver enkelt elev, om de når deres læringsmål. 

LPQ148   

Hvor ofte formidler du individuelle læringsmål for den enkelte elev i [klassebetegnelse 1]? 

LPQ149   

Hvor ofte giver du supplerende opgaver til særligt dygtige elever i [klassebetegnelse1]? 

LPQ150   

Hvor ofte varierer du arbejdsformer for at tilgodese forskellige elevers læringsbehov? 

LPQ151 

Hvor ofte tilrettelægger du [dansk/matematik]undervisningen i forhold til målene for de 
enkelte elever i [klassebetegnelse1]? 

LPQ159 

Hvor ofte har du samtaler med hver enkelt elev om elevens udbytte af 
[dansk/matematik]undervisningen? 

LPQ161 

Hvor ofte vurderer du, hvor den enkelte elev befinder sig i forhold til læringsmålene? 

Det første spørgsmål har seks svarkategorier, mens de øvrige spørgsmål har otte. Svarka-
tegorierne starter i ofte og slutter med aldrig. I forbindelse med beregningen af en eventuel 
skala, skal skalaværdierne beregnes, således at den sidste kategori får værdien 0 og den 
første henholdsvis 5 (LPQ140) eller 7, således at den samlede skala kommer til at give et 
samlet udtryk for, i hvor høj grad læreren benytter sig af læringsmålene. 

Resultaterne af faktoranalysen er samlet i tabel 5.4. 
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Tabel 5.4 Faktoranalyser af fem spørgsmål om læringsmål 

 1 2 3 4 5 6 7 

Egenværdier 3,03 1,20 0,72 0,67 0,56 0,42 0,38 

Forklaret varians 43 % 60 % 71 % 80 % 88 % 94 % 100 % 

Test af 1-dimensionel model χ2 = 1343,8 df = 14 p = 0.0000     
 

 
Faktoranalysen afviser, at en skala baseret på samtlige syv item måler en og samme egen-
skab. Den eksplorative faktoranalyse antyder, at der skal op til tre forskellige latente vari-
able til at forklare mere end 70 % af variationen i spørgsmålene, men parametrene i en 
todimensionel model viser klart, at der er tale om to forskellige faktorer og et spørgsmål, 
der afhænger af begge disse faktorer. 

De to faktorer er: 

Brug af læringsmål:    LPQ140 + LPQ159 + LPQ161 

Grad af undervisningsdifferentiering: LPQ 149 + LPQ150 + LPQ151 

Spørgsmål LPQ148 afhænger i lige høj grad af, i hvor høj grad læreren anvender lærings-
mål og af, i hvor høj grad læreren forsøger at tilgodese enkelte elevers læringsbehov. Dette 
spørgsmål kan derfor ikke indgå i de to skalaer. 

I det efterfølgende vil de to skalaer derfor blive analyseret hver for sig. Tabel 5.5-5.7 viser 
resultaterne for skalaen for læringsmål. Påstanden om, at disse spørgsmål udelukkende 
afspejler graden af brug af læringsmål, står svagere end for de forrige skalaer. Mistanken 
samler sig omkring LPQ140, der ligesom LPQ148 også drejer sig om to forhold. De efterføl-
gende analyser må afsløre, om dette spørgsmål skal forblive i skalaen. Indtil videre er op-
lægget dog at bevare det. 

Tabel 5.5 Faktoranalyser af tre spørgsmål om læringsmål 

 1 2 3 

Egenværdier 1,95 0,65 0,40 

Forklaret varians 65 % 86 % 100 % 
 

 

Tabel 5.6 Lokal afhængighed mellem spørgsmål om grad af brug af læringsmål 

Item 1 Item2  χ2 df p 

LPQ140 LPQ159 261,7 35 0,0000 

LPQ159 LPQ160 675,1 35 0,0000 
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Tabel 5.7 DIF blandt spørgsmål om grad af brug af læringsmål 

Item 1 Item2  χ2 df p 

LPQ140 Fag 40,2 5 0,0000 

LPQ140 Klassetrin 49,3 20 0,0003 

LPQ140 Køn 19,1 5 0,0018 

LPQ140 År 15,6 5 0,0082 

LPQ159 Klassetrin 74,4 28 0,0016 

LPQ159 Køn 39,7 7 0,0000 

LPQ160 Alder 39,7 14 0,0003 
 

 
Bemærk, at spørgsmål LPQ140 er præget af DIF i forhold til fire baggrundsvariable, og at 
det bl.a. fungerer forskelligt i 2014 og 2015 (hvor lærerne – alt andet lige – i mindre grad 
har jævnlige samtaler med eleverne om deres læringsmål). Det bør derfor overvejes at 
udelade dette spørgsmål. I første omgang tages det dog med. Den efterfølgende analyse 
må herefter afgøre, om det bliver for komplekst at korrigere for problemerne med DIF i den 
samlede skala. 

Tabel 5.8-5.10 viser resultaterne for skalaen for, i hvor høj grad læreren forsøger at tilgo-
dese enkelte elevers læringsbehov. Påstanden om, at disse spørgsmål udelukkende afspej-
ler graden af brug af læringsmål, understøttes heller ikke særlig stærkt af den eksplorative 
faktoranalyse. I dette tilfælde afslører den efterfølgende analyse af lokal afhængighed og 
DIF væsentlig færre problemer end i skalaen for læringsmål, og ingen DIF i forhold til året 
for dataindsamlingen. Skalaen kan derfor godt anbefales. 

Tabel 5.8 Faktoranalyser af tre spørgsmål om, i hvor høj grad læreren forsøger at tilgodese 
enkelte elevers læringsbehov 

 1 2 3 

Egenværdier 1,87 0,65 0,48 

Forklaret varians 62 % 84 % 100 % 
 

 

Tabel 5.9 Lokal afhængighed mellem spørgsmål om, i hvor høj grad læreren forsøger at til-
godese enkelte elevers læringsbehov 

Item 1 Item2  χ2 df p 

LPQ149 LPQ151 258,7 49 0,0000 

LPQ150 LPQ151 337,5 49 0,0000 
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Tabel 5.10 DIF blandt spørgsmål om, i hvor høj grad læreren forsøger at tilgodese enkelte 
elevers læringsbehov 

Item 1 Item2  χ2 df p 

LPQ149 Fag 105,0 7 0,0000 

LPQ149 Klassetrin 127,5 28 0,0000 

LPQ149 Køn 25,2 7 0,0007 

LPQ150 Køn 19,2 7 0,0075 

LPQ150 Alder 30,7 14 0,0061 

LPQ151 Fag 31,3 7 0,0001 
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6 Teamsamarbejde og pædagogisk faglig 
sparring  

6.1 Indledende afprøvning af skala for samarbejde og team-
work blandt lærerne  

Oplægget til skalaen for samarbejde bestod af syv items: 

LPQ126 

Jeg drøfter jævnligt mine elevers udbytte af undervisningen med mine kolleger.  

LPQ128 

Lærerne på skolen observerer af og til hinandens undervisning. 

LPQ130 

Lærerne på skolen gennemgår sammen klassens resultater i test og prøver. 

LPQ138 

Jeg henter inspiration og sparring til min undervisning fra teamsamarbejdet. 

LPQ224 

Jeg diskuterer undervisning med mine kolleger. 

LPQ225 

Jeg diskuterer pædagogiske metoder med mine kolleger. 

Konstrueret mål 

Antal teams (fagteam, klasseteam, årgangsteam, afdelingsteam) med månedlige møder 
(fra 0-4). 

Det bemærkes, at det kun er spørgsmålene LPQ126, 128, 130 og 138, der blev brugt i 
2014. Den skala, som vi i givet fald kan afprøve, er altså en skala, der kun kan benyttes i 
2015 og fremover. 

Den indledende faktoranalyse afslørede seriøse problemer med skalaen. Resultatet af fak-
toranalysen er vist i tabel 6.1. 

Tabel 6.1 Faktoranalyser af syv items vedrørende samarbejde og teamwork 

 1 2 3 4 5 6 7 

Egenværdier 3,63 0,98 0,85 0,59 0,48 0,27 0,20 

Forklaret varians 52 % 66 % 72% 86 % 93 % 97 % 100 % 

Test af 1-dimensionel model χ2 = 520,3 df = 14 p = 0,0000     
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Både den eksplorative og den konfirmatoriske faktoranalyse afslører, at svarene på de syv 
spørgsmål ikke afhænger af en enkelt bagvedliggende faktor. Ideen om en samlet skala må 
derfor forkastes. 

Analysen afslører desuden, at der er tale om fire forskellige typer af spørgsmål: 

Type 1: LPQ126, LPQ224 og LPQ225 der beskriver, hvor meget læreren selv drøfter pro-
blemer i forbindelse med undervisningen med sine elever  

Type 2: LPQ128 & LPQ130 der handler om lærerkollegiet som helhed 

Type 3: LPQ138 der handler om både læreren selv og om lærerkollegiet 

Type 4: Antallet af månedlige teammøder på skolen, der korrelerer svagt til de øvrige 
items, og som tydeligt handler om noget andet end de andre spørgsmål. 

I lyset af disse resultater kan der kun beregnes en skala, der handler om, i hvor høj grad 
læreren drøfter forhold i tilknytning til undervisningen med andre kolleger. 

Tabel 6.2 Faktoranalyser af tre spørgsmål om, hvor hyppigt læreren drøfter undervisning 
med kolleger 

 1 2 3 

Egenværdier 2,50 0,29 0,20 

Forklaret varians 83 % 93 % 100 % 
 

 
Ifølge den eksplorative faktoranalyse kan en bagvedliggende faktor kun forklare 83 % af 
variationen i svarene på spørgsmålene. Tabel 6.3 og 6.4 viser, hvad en analyse ved hjælp 
af loglineære Rasch-analyser afslørede. 

Tabel 6.3 Lokal afhængighed mellem spørgsmål om, hvor hyppigt læreren drøfter undervis-
ning med kolleger 

Item 1 Item2  χ2 df p 

LPQ224 LPQ225 125,1 25 0,0000 
 

 

Tabel 6.4 DIF blandt spørgsmål om, hvor hyppigt læreren drøfter undervisning med kolleger 

Item  Baggrundsvariable  χ2 df p 

LPQ126 Alder 29,1 10 0,0012 

LPQ225 Klassetrin 50,9 20 0,0002 
 

 
Analysen ved hjælp af loglineære Rasch-modeller faldt også positivt ud. Forstået på den 
måde, at der kun var tale om relativt få afvigelser fra en ren Rasch-model. Af den grund 
kan ideen om en skala baseret på LPQ126 + LPQ224 + LPQ225 opretholdes. Bemærk dog, 
at skalaen kun er afprøvet på data fra 2015, fordi svarene på to spørgsmål mangler i 2014. 
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6.2 Indledende afprøvning af skala for samarbejde og team-
work blandt pædagoger 

Oplægget til skalaen for samarbejde bestod af seks items: 

LPQ127 

Jeg drøfter jævnligt elevernes udbytte af undervisningen med mine kolleger. 

LPQ129 

Jeg observerer af og til undervisningen. 

LPQ131 

Vi gennemgår sammen klassens resultater i test og prøver. 

LPQ139 

Jeg henter inspiration og sparring til min deltagelse i undervisningen fra teamsamarbejdet. 

LPQ224 

Jeg diskuterer undervisning med mine kolleger. 

LPQ225 

Jeg diskuterer pædagogiske metoder med mine kolleger. 

Datamaterialet indeholder også oplysning om antallet af teams med månedlige møder. Da 
dette spørgsmål ikke fungerede sammen med de tilsvarende spørgsmål for lærerne, er det-
te ikke forsøgt inkluderet i skalaen for pædagogerne. 

Det bemærkes, at det kun er spørgsmålene LPQ127, 129, 131 og 139, der blev brugt i 
2014. Den skala, som vi i givet fald kan afprøve, er altså en skala, der kun kan benyttes i 
2015 og fremover. 

Den indledende faktoranalyse afslørede ingen seriøse problemer med skalaen. Resultatet af 
faktoranalysen er vist i tabel 6.5. 

Tabel 6.5 Faktoranalyser af seks items vedrørende samarbejde og teamwork blandt pæda-
goger 

 1 2 3 4 5 6 

Egenværdier 3,89 0,65 0,52 0,43 0,25 0,22 

Forklaret varians 65 % 76 % 84 % 92 % 96 % 100 % 

Test af 1-dimensionel model χ2 = 47,9 df = 9 p = 0,0000    
 

 
Den bagvedliggende faktor skulle i givet fald kunne forklare 65 % af variationen i spørgs-
målene. Den konfirmatoriske faktoranalyse forkaster imidlertid modellen. Analysen ved 
hjælp af loglineære Rasch-modeller bekræftede, at den samlede score over de seks items 
kan betragtes som et sufficient udtryk for graden af samarbejde mellem pædagogerne, 
men afslørede lokal afhængighed mellem items, men ingen DIF. Resultaterne kan ses i ta-
bel 6.6. 
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Tabel 6.6 Lokal afhængighed mellem spørgsmål om graden af samarbejde blandt pædagoger2 

Item 1 Item2  χ2 df p 

LPQ127 LPQ224 95,8 25 0,0000 

LPQ127 LPQ225 105,3 25 0,0000 
 

 
Analysen af summen af de seks items kan bruges som en skala, der måler pædagogernes 
samarbejde og teamwork. 

Skalaen baseret på de seks items kan kun bruges i 2015, fordi de sidste to spørgsmål ikke 
blev brugt i 2014. 

Hvis man ønsker at sammenligne udviklingen i graden af samarbejde, kan dette gøres ved 
en delskala bestående af de fire første spørgsmål. 

 
2  A & E:   lr =   95.84  df =  25  p = 0.0000 

A & F:   lr =  105.28  df =  25  p = 0.0000 
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7 Støtte 

7.1 Indledende afprøvning af skala for anvendelse af omfang 
af støtte 

Afprøvningen af skalaen indeholder tre items: 

LPQ166 

Støtte til hele klassen fra en læreruddannet (tolærerordning). Angiv samlet antal lektioner 
inden for de seneste fire undervisningsuger.   

LPQ167 

Støtte til hele klassen fra en ikke-læreruddannet (pædagog eller anden ressourceperson). 
Angiv samlet antal lektioner inden for de seneste fire undervisningsuger.  

LPQ163 

Har [klassebetegnelse 1] inden for den seneste fire ugers sammenhængende undervis-
ningsperiode været tilknyttet flere lærere/pædagoger/anden ressourceperson i nogle eller 
alle timerne i [dansk/matematik]? 

I forbindelse med analyserne er de foregående tre variable sat lig nul, hvis LPQ163 er lig 
med 0. Derefter er svarene kategoriseret i fire kategorier: 

• 0 time 

• 1-10 timer i løbet af de sidste fire uger 

• 11-20 timer i løbet af de sidste fire uger 

• 21-140 timer i løbet af de sidste fire uger. 

 
Analyseresultaterne findes i efterfølgende tabeller. 

En skala med tre kategoriserede items kan ikke afprøves med konfirmatorisk faktoranaly-
ser, da der ikke er nogle frihedsgrader i chi-i-anden testet. Tabel 7.1 indeholder derfor kun 
egenværdierne. 

Tabel 7.1 Faktoranalyser af tre spørgsmål om støtte 

 1 2 3 

Egenværdier 1,60 0,80 0,60 

Forklaret varians 53 % 80 % 100 % 
 

 
Ifølge den eksplorative faktoranalyse kan en bagvedliggende faktor kun forklare 53 % af 
variationen i svarene på spørgsmålene. Dette er ikke tilstrækkeligt til at argumentere for 
en enkelt bagvedliggende faktor. 
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Forsøgene med at undersøge tilpasningen mellem svarene på spørgsmålene og en loglineær 
Rasch-model var tilfredsstillende. Selvom der afsløredes både lokal afhængighed og DIF. 
Tabel 7.2 og 7.3 viser det, som analyser ved hjælp af loglineære Rasch-modeller afslørede 
for de tre spørgsmål: 

Tabel 7.2 Lokal afhængighed mellem spørgsmål om Støtte 

Item 1 Item2  χ2 df p 

LPQ166 LPQ167 72,1 9 0,0000 
 

 

Tabel 7.3 DIF blandt spørgsmål om brug af støtte 

Item  Baggrundsvariable  χ2 df p 

LPQ166 Fag 15,5 3 0,0014 

LPQ166 Klassetrin 48,8 12 0,0056 

LPQ167 Fag 11,1 3 0,0112 

LPQ167 Klassetrin 152,01 12 0,0000 

LPQ167 År 51,2 3 0,0000 
 

 
På trods af, at analysen ved hjælp af loglineære Rasch-modeller faldt forholdsvis positivt 
ud, kan det ikke anbefales at konstruere en samlet skala for støtte til klassen, fordi den 
eksplorative faktoranalyse antydede, at den bagvedliggende faktor havde en forholdsvis 
ringe forklaringsgrad, og fordi resultaterne antydede meget stærk DIF relativt til fag og 
klassetrin.  

Hvorvidt vi til syvende og sidst kan anbefale en samlet skala må afhænge af mere omhyg-
gelige analyser, der ikke baserer sig på kategoriseringer af antallet af støttetimer. 
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