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Forord

I 2004 besluttede Rockwool Fonden at igangsætte et projekt, der skulle fo-
kusere på unge indvandreres forhold til det danske uddannelsessystem,
herunder bl.a. de unges syn på uddannelse, deres udbytte af at gå i den
danske folkeskole og på erhvervsskolerne. Det var i årene forinden blevet
klart, at de unge ikke-vestlige indvandrere ikke brugte det danske uddan-
nelsessystem ret meget, og alt for mange af de, som rent faktisk forsøgte
sig med en dansk uddannelsesinstitution, gennemførte ikke uddannelsen.
Hvis ikke dette uddannelsesmønster bliver brudt, vil det reelt kunne hin-
dre en egentlig integration af nydanskere med ikke-vestlig baggrund på
det danske arbejdsmarked og dermed også i det danske samfund. Men
hvorfor er matchet mellem uddannelsessystemet og unge med ikke-vest-
lig baggrund så dårligt? Mangler de unge de nødvendige kvalifikationer,
eller møder de barrierer i systemet? Er de overhovedet interesseret i ud-
dannelse, giver uddannelse status eller betragtes det som spild af tid?

Alle disse spørgsmål skal man finde svar på, før man kan svare på det
overordnede spørgsmål om, hvorfor matchet mellem de unge nydanskere
og den danske uddannelsestradition ikke er bedre. Dette var baggrunden
for Fondens beslutning i 2004, og det første delprojekt, som man kastede
sig over, var spørgsmålet om kvalifikationer: Har indvandrerbørnene
overhovedet de nødvendige kvalifikationer for at kunne klare sig i uddan-
nelsessystemet?

Med det sigte nærmere at bestemme de unges læring inden for grund-
skolen kontaktede Rockwool Fondens Forskningsenhed derfor det danske
PISA-konsortium for at få iværksat en særlig runde af PISA-undersøgel-
sen. Med denne runde blev der mulighed for at udføre dybtgående ana ly-
ser af elever med ikke-vestlig baggrund.

Undersøgelsen, der fremlægges samtidigt med nærværende tekniske
analyse som PISA Etnisk 2005 (Syddansk Universitetsforlag 2007), er base-
ret på testmaterialet fra PISA 2000.

For at få gennemført en nærmere analyse af, om PISA-skalaen måler på
samme måde over for danske elever og elever med en ikke-dansk sproglig
baggrund, besluttedes det endvidere at bede professor Peter Allerup fra
Danmarks Pædagogiske Universitet om at gennemføre en særlig analyse
af dette forhold, som nærmere præsenteres i denne mere teknisk orientere-
de publikation, hvis konklusioner i øvrigt er inddraget i projektets hoved-
rapport, PISA Etnisk 2005.

Jeg vil her benytte lejligheden til at takke Peter Allerup for denne særli-
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ge indsats for projektet. I Forskningsenheden har sekretær Mai-britt Sej -
berg bistået ved korrekturlæsningen, mens cand.mag. Bent Jensen har
stået for kontakten til Syddansk Universitetsforlag.

Som enhedens øvrige projekter er arbejdet her gennemført i fuldstæn-
dig videnskabelig uafhængighed – også af Rockwool Fonden. Underteg-
nede skylder Fondens personale, inklusive direktør Poul Erik Pedersen,
og ikke mindre Fondens bestyrelse med direktør Tom Kähler som for-
mand, en varm tak for et godt samarbejde!

København april 2007
Torben Tranæs
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PISA 2000’s læseskala
Vurdering af psykometriske egenskaber

for elever med dansk og ikke-dansk sproglig baggrund

Formål og baggrund
Denne undersøgelse af PISA 2000-skalaen blev startet med en tidligere un-
dersøgelse (Allerup, 2005) af PISA-skalaen for 2003 i læsning, hvor tre for-
hold ved skalaen blev særligt undersøgt: (1) Måler PISA-skalaen fra 2003
på samme måde som PISA 2000-skalaen? Og (2) måler PISA 2003-skalaen
på samme måde over for piger og drenge, og det tredje problem (3) var,
om PISA 2003-skalaen målte på samme måde over for danske elever og for
elever med ikke-dansk baggrund. Svaret var dengang et ‘nej’ til de tre
spørgsmål, og det kunne dokumenteres, at det var specielle typer af opga-
ver, som var årsagen.

Resultatet blev for de PISA 2003 opgaver, som også optrådte i PISA 2000,
at der var en skalabetinget kønsforskel på 8-10 skalapoint og en skala -
betinget fordel til elever med dansk baggrund på ca. 12 PISA-point.1 En
skalabetinget forskel er en forskel, som realiseres ved, at to elever, der teo-
retisk set er lige dygtige, på grund af forskellige oplevelser af sværhedsgra-
den af én eller flere opgaver på PISA-skalaen har forskellig chance for at
svare rigtigt.

I nærværende undersøgelse rettes blikket mod spørgsmålet, om PISA
2000’s læseopgaver måler på samme måde over for elever med dansk
sproglig baggrund og over for elever med ikke-dansk sproglig baggrund
(herefter kaldet etniske). Altså om der findes skalabetingede forskelle mel-
lem disse to elevgrupper. Lige som ved PISA 2003-skalaen belyses proble-
met som et samlet skalaproblem over flere opgaver – det, der dengang var
ca. 12 point i alt – og som et problem, der også skal illustreres ved hjælp af
enkeltopgaver.

At måle på ‘samme måde’ er identisk med at undersøge, om opgavernes
(relative) sværhedsgrad er den samme for danske og for etniske elever. Således at
to elever med samme teoretiske dygtighed har samme chance for et korrekt
svar. Det kan vises (Rasch, 1960, se også Allerup, 1994), at dette forhold
kan undersøges empirisk ud fra et datamateriale, som indsamles via PISA.
 Rasch viste bl.a., at en nødvendig betingelse for, at dette krav kan opfyl-
des, er, at de enkelte elevbesvarelser til opgaverne statistisk set skal kunne
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beskrives ved hjælp af den såkaldte Rasch Model. Opfyldes dette sammen
med en række andre statistiske test (Allerup, 1997), siges opgaverne at
være homogene mht. etnisk baggrund. Gælder det modsatte, betegnes op-
gaverne som inhomogene. Nærværende undersøgelse definerer etnisk bag-
grund som sproglig baggrund, dansk eller ikke-dansk, og eventuelle in-
homogeniteter skal ses på denne baggrund. Det har været vigtigt at lægge
fokus på elevernes sproglige baggrund, fordi det er PISA 2000’s læseskala,
der er under analyse.

Data der indgår i undersøgelsen
Til undersøgelsen indgår data fra tre kilder: PISA 2000, som er den officiel-
le PISA-undersøgelse fra 2000 med læsning som hovedemne, PISA Køben-
havn, som er PISA 2000’s instrumenter anvendt over for alle Københavns
skoler (i praksis de kommunale skoler) og PISA Etnisk, som også er PISA
2000-instrumenter anvendt over for en specielt defineret population af ele-
ver, hvor man på forhånd forventede mange etniske elever.

1. PISA 2000 N = 4209 heraf 267 etniske ( 6.34 %)
2. PISA Kbh N = 2202 heraf 535 etniske (24.30 %)
3. PISA E N = 3652 heraf 895 etniske (24.51 %)

I alt N = 10063 heraf 1697 etniske (16.86 %)

PISA 2000’s i alt ca. 140 læseopgaver er fordelt på 9 opgavehefter på føl-
gende måde: Et særligt ‘rotationssystem’ sikrer, at opgaverne optræder i
flere end ét hefte, således at man kan ‘binde’ hefterne sammen med hen-
blik på at kunne sammenligne eleverne.
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Hefte Antal
opgaver/items

Hefte 1 42
Hefte 2 33
Hefte 3 44
Hefte 4 43
Hefte 5 47
Hefte 6 40
Hefte 7 52
Hefte 8 32
Hefte 9 32



Opgaverne gentages indtil 3 gange i de 9 forskellige hefter, og det sam-
lede antal opgaver er derfor ikke lig med summen af tallene oven for. Ana-
lyserne af homogenitet mht. sproglig baggrund er holdt inden for ram-
merne af det enkelte opgavehefte, der hver for sig er løst af ca. 1000 elever.
Det er ikke i denne forbindelse udnyttet analytisk, at opgaverne ‘går igen’
i flere opgavehefter.

Analysestrategi
Nærværende analyser er struktureret efter følgende skabelon:

A: For hvert opgavehefte gennemføres en såkaldt klassisk Rasch-analyse mht.
itemhomogenitet med fokus på sproglig baggrund ved hjælp af nogle stati-
stiske teststørrelser, som forklares nærmere neden for (Allerup, 1997).

1. ’Lokale’ chi-kvadrat test for om hvert item har samme relative sværheds-
grad for danske og for etniske elever; undersøges i praksis ved at un-
dersøge hvert items såkaldte ICC-kurve (se figur 1) mht. til det sprogli-
ge aspekt.

2. Inspektion af itemdiskriminationer (se Bilag A) for hvert item.
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Figur 1. ICC-kurver for to items, der har samme sværhedsgrad = –0.30 men for-
skellige itemdiskriminationer ITDISCR: 0.90 (nederste kurve) og 1.50 (øverste kur-
ve). ICC = Sandsynlighed for korrekt svar (Y-aksen), elevdygtighed = sigma (X-aksen).
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B: Der tegnes et billede af konsekvenserne af evt. forekommende iteminho-
mogenitet for estimationen af elevernes færdighedsniveauer. Indflydelsen
af eventuel iteminhomogenitet på beregningen af målet for elevfærdighe-
der, dvs. på de offentligt tilgængelige PISA-scores, beregnes. De ‘sædvan-
lige’ PISA-scores har et internationalt gennemsnit på 500 og en standard-
afvigelse på 100. Dette billede ‘oversætter’ forskelle mellem opgave -
sværheder for de to sproglige grupper dansk/etnisk til forskelle på den of-
ficielle PISA-færdighedsskala for elevpræstationer.

� Betingelsen A1 indebærer, at man beregner og sammenligner svær -
hedsgraderne for danske og etniske elever, item for item, og, mere gene-
relt, undersøger, om danske og etniske elevers itemkarakteristiske kurver,
ICC’erne, er identiske. Altså om ICC’erne i figur 1’s forstand dækker hin-
anden, hvis man plotter dem ind i samme diagram.

� Betingelsen A2 indebærer, at man inspicerer beregnede værdier af item-
diskriminationen ITDISCR (se Allerup, 1997 og Bilag A), item for item;2

dette er gjort for danske og etniske elever set under ét. Under den simple
Rasch Model, som ligger til grund for PISA’s egne kriterier for inklusion af
items i PISA-læseskalaen, har alle items værdien 1.00 for ITDISCR.

Resultaterne af de to analysetyper A1 og A2 er samlet i tabel 1 og tabel 2
herunder. Tabellerne benytter nogle variable, som er beskrevet nærmere i
Bilag C. De to tabeller registrerer alle de items, som er (signifikant) inhomo-
gene i lys af Rasch-analyserne; Tabel 1 anlægger desuden en vurdering om
item’et har diskrimination, der er signifikant forskellig fra 1.00 – dvs. stær-
kere kriterier for ‘markering’ end i tabel 2 (som derfor effektivt omfatter
tabel 1).

Opgaverne optræder i første kolonne ved deres ‘officielle’ PISA-navn.
Den hurtigste ‘læsning’ af tabel 1 og 2 får man ved at studere navnet i ko-
lonne 1 og ‘oversættelserne’ af forskelle mellem opgavesværheder for de
to sproglige grupper dansk/etnisk til forskelle på den officielle PISA-fær-
dighedsskala for elevpræstationer i kolonne 9 og 10 (blå). Negativt tal i ko-
lon ne 9 og 10 betyder, at opgaven er lettere for danske end for etniske ele-
ver. Det er især kolonne 9, der er beregnet under den simple Rasch Model,3

som anvendes som standard i internationale ‘oversættelser’ af inhomoge-
nitet.
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digheder.

3. Hvor man opererer med itemdiskriminationer på 1.00 på alle items.



Fx ses det af tabel 1, at item R055Q03 er (relativt) sværere for etniske end
for danske elever (DIFEXT = -0.63). Item’et er inhomogent, dvs. forskellen
er signifikant, og dette kan ‘oversættes til’, at en etnisk elev påføres et
PISA-pointtab på 56.88 point, alene pga. denne forskel. Den etniske elev
skal med andre ord være 56.88 point dygtigere end sin danske kammerat
ved dette item, hvis de skal have ens chancer for at svare rigtigt på item’et. Kon-
kret vil en dansk elev med en PISA-score på 475 have samme sandsynlighed
for at svare rigtigt på R055Q03 som en etnisk elev, der har PISA-score på
475.00 + 56.88 = 531.88.
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Tabel 1. Udskrift af PISA 2000 items (opgaver), hvor der både er signifikant forskel
på sværhedsgraderne (ext_pval < 0.05) for danske elever og etniske, og hvor item-
diskriminationen afviger signifikant (pslope < 0.05) fra værdien 1.00, som er gæl-
dende for den simple Rasch Model. Se bilag C.

PISA-skalakorrektion

R055Q01 1.21 0.03 0.00 1 1.30 1.13 –0.17 –15.39 –12.71 2
R055Q03 1.17 0.05 0.03 1 –0.59 –1.22 –0.63 –56.88 –48.82 2
R076Q03 0.86 0.03 0.05 4 0.20 0.78 0.59 52.69 61.29 4
R076Q04 0.80 0.00 0.01 4 –0.67 0.22 0.89 79.94 99.45 4
R077Q04 0.72 0.00 0.02 4 0.67 0.77 0.10 9.32 12.99 8
R086Q05   x 1.64 0.00 0.04 1 1.93 1.36 –0.58 –51.97 –31.74 1
R086Q05   x 1.54 0.00 0.02 1 1.89 1.05 –0.84 –75.48 –49.14 3
R086Q05   x 1.21 0.03 0.02 1 2.31 1.65 –0.65 –58.93 –48.58 4
R091Q06 0.72 0.00 0.04 4 1.50 1.51 0.01 1.11 1.54 3
R100Q06   x 1.35 0.00 0.00 1 1.35 0.85 –0.50 –44.77 –33.08 3
R100Q06   x 1.31 0.00 0.01 1 1.56 0.49 –1.07 –96.48 –73.41 6
R101Q02 1.36 0.00 0.03 1 1.53 0.87 –0.66 –58.99 –43.34 5
R104Q01 1.46 0.00 0.05 1 2.64 2.11 –0.53 –47.50 –32.63 6
R111Q06B 1.35 0.00 0.01 1 –0.45 –1.41 –0.96 –86.05 –63.53 4
R119Q06 0.70 0.00 0.01 3 1.21 1.18 –0.02 –2.15 –3.06 3
R120Q01   x 1.20 0.01 0.01 2 0.63 0.67 0.03 2.99 2.49 4
R120Q01   x 1.47 0.00 0.00 1 0.62 0.15 –0.47 –42.32 –28.85 6
R120Q07T 1.32 0.00 0.01 1 0.69 0.19 –0.50 –44.98 –34.19 4
R219Q02 0.75 0.00 0.03 4 0.56 0.96 0.39 35.43 47.45 1
R220Q02B 1.17 0.03 0.03 1 0.49 –0.06 –0.55 –49.78 –42.37 4
R227Q04 1.53 0.00 0.02 1 –0.46 –0.88 –0.42 –37.47 –24.50 3
R234Q02 1.24 0.02 0.01 2 –2.16 –2.04 0.12 10.88 8.77 1
R241Q02 0.81 0.01 0.01 4 –0.70 –0.34 0.36 32.56 40.15 2
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I tabel 1 er 19 forskellige items nævnt på 23 linjer, fordi nogle items gen-
tages (markeret med ‘x’ )fra forskellige hefter. Som nævnt behandles den-
ne gentagelsesproblematik ikke yderligere. Det fremgår af de to ‘effekt’-
kolonner helt til højre i tabellen (kolonne 9 og 10), hvilken effekt den be-
regnede iteminhomogenitet (vurderet via teststørrelsen ext_pval) har for
den enkelte elevs PISA-score, hvis der fuldt ud skal kompenseres for den
forskel i itemsværhederne, som DIFEXT er udtryk for. Eleverne har såle-
des forskellige vilkår for at besvare opgaverne korrekt. Ved nogle opgaver
(negative tal i kolonne 9 og 10) har danske elever en fordel på op til 90-100
PISA-point for at svare opgaven korrekt i sammenligning med etniske ele-
ver. Der findes opgaver, som modsat favoriserer de etniske elever, men
målt med PISA’s pointskala er fordelene mindre end for de danske ele-
ver.

Nogle items giver fordele til danske elever (items med negativ DIFEXT),
nogle items giver fordele til etniske elever (items med positiv DIFEXT). Un-
der pkt. B redegøres for den samlede effekt af disse individuelle fordele
og/eller ulemper.

Tabel 1’s liste af items udgør den ‘hårde kerne’ af inhomogene items, og
det bemærkes, at de fleste items er af typen ITDISCR >1, dvs. har ‘stejl’
ICC (type ‘O O’ i figur 1). For de items, som er ‘middelsvære’ (EX-
TERN1/2-værdier mindre end ca. –1.00) betyder den generelle tendens til,
at de etniske elever ligger til venstre på figur 1’s sigma-akse i forhold til
danske elever, at der fremprovokeres en ‘knald – fald’ virkning, hvor etni-
ske elever får tildelt flere ikke-korrekte svar end forventet, mens danske
elever modsat får tildelt flere korrekte svar end forventet.

Det kan i øvrigt bemærkes, at mens PISA 2000 generelt indeholder 39 %
MC (Multiple Choice) items, opregner tabel 1 61 % items tilhørende denne
kategori. Umiddelbart er dette overraskende, fordi man ville vente, at de
items, hvor en bredere sproglig udfoldelse (dvs. ikke-MC items) er nød-
vendig for at opnå korrekt besvarelse, i højere grad ville påkalde sig for-
skellig oplevelse af ‘sværhed’. Den omstændighed, at den sproglige for-
mulering i forbindelse med afgivelse af svaret har mindre betydning ved
MC sammenlignet med de andre opgaveformater, peger i retning af
grundlæggende forståelsesforskelle af opgaverne mellem de to grupper af
elever.

I tabel 2 er 26 forskellige items nævnt på 33 linjer, fordi nogle items, lige
som i tabel 1, gentages fra forskellige hefter. Tabel 1’s items er helt inde-
holdt i tabel 2, fordi kriteriet for udvælgelsen af items til tabel 2 er svagere
(alene forskellige itemsværheder) end til tabel 1. Det fremgår i øvrigt, at
‘overskuddet’ i tabel 2 i forhold til tabel 1, især identificeres via 3. kolonne
med pslope, hvor værdier af pslope (dvs. test af, at ITDISCR er lig med
1.00) er større end 0.05 (dvs. ikke signifikante).
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Den markante overvægt af MC items, som fandtes i tabel 1, gælder også
tabel 2.
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Tabel 2. Udskrift af PISA 2000 items (opgaver), hvor der er signifikant forskel på
sværhedsgraderne (ext_pval < 0.05) for danske og etniske elever. Se bilag C.

PISA-skalakorrektion

R055Q01 1.21 0.03 0.00 1 1.30 1.13 0.17 –15.39 –12.71 2
R055Q03 1.17 0.05 0.03 1 –0.59 –1.22 –0.63 –56.88 –48.82 2
R061Q01 0.91 0.21 0.02 4 –0.37 –0.17 0.20 17.59 19.29 6
R076Q03 0.86 0.03 0.05 4 0.20 0.78 0.59 52.69 61.29 4
R076Q04 0.80 0.00 0.01 4 –0.67 0.22 0.89 79.94 99.45 4
R076Q05 1.08 0.29 0.04 2 –0.87 –0.63 0.24 21.96 20.31 4
R076Q05 1.15 0.06 0.01 2 0.02 0.12 0.10 8.73 7.58 5
R077Q04 0.72 0.00 0.02 4 0.67 0.77 0.10 9.32 12.99 8
R081Q05 1.00 0.96 0.01 4 0.23 0.34 0.11 9.53 9.57 1
R083Q06 1.14 0.10 0.01 2 –0.93 –0.66 0.27 24.48 21.57 5
R086Q05 1.64 0.00 0.04 1 1.93 1.36 –0.58 –51.97 –31.74 1
R086Q05 1.54 0.00 0.02 1 1.89 1.05 –0.84 –75.48 –49.14 3
R086Q05 1.21 0.03 0.02 1 2.31 1.65 –0.65 –58.93 –48.58 4
R091Q06 0.72 0.00 0.04 4 1.50 1.51 0.01 1.11 1.54 3
R100Q06 1.35 0.00 0.00 1 1.35 0.85 –0.50 –44.77 –33.08 3
R100Q06 1.31 0.00 0.01 1 1.56 0.49 –1.07 –96.48 –73.41 6
R101Q02 1.36 0.00 0.03 1 1.53 0.87 –0.66 –58.99 –43.34 5
R104Q01 1.06 0.45 0.01 2 0.64 0.90 0.27 23.86 22.51 5
R104Q01 1.46 0.00 0.05 1 2.64 2.11 –0.53 –47.50 –32.63 6
R110Q06 0.98 0.76 0.04 4 1.03 1.11 0.08 7.42 7.59 7
R111Q06B 1.35 0.00 0.01 1 –0.45 –1.41 –0.96 –86.05 –63.53 4
R119Q06 0.70 0.00 0.01 3 1.21 1.18 –0.02 –2.15 –3.06 3
R120Q01 1.20 0.01 0.01 2 0.63 0.67 0.03 2.99 2.49 4
R120Q01 1.47 0.00 0.00 1 0.62 0.15 –0.47 –42.32 –28.85 6
R120Q07T 1.32 0.00 0.01 1 0.69 0.19 –0.50 –44.98 –34.19 4
R219Q02 0.75 0.00 0.03 4 0.56 0.96 0.39 35.43 47.45 1
R220Q02B 1.17 0.03 0.03 1 0.49 –0.06 –0.55 –49.78 –42.37 4
R220Q06 0.87 0.08 0.01 3 1.20 0.96 –0.24 –21.55 –24.74 7
R227Q04 1.53 0.00 0.02 1 –0.46 –0.88 –0.42 –37.47 –24.50 3
R234Q01 1.16 0.07 0.00 1 1.40 1.38 –0.02 –1.52 –1.31 1
R234Q02 1.24 0.02 0.01 2 –2.16 –2.04 0.12 10.88 8.77 1
R234Q02 0.95 0.59 0.04 4 –2.04 –1.74 0.30 26.81 28.08 2
R241Q02 0.81 0.01 0.01 4 –0.70 –0.34 0.36 32.56 40.15 2
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Fortolkning af nogle forskelle
Item R076Q04 er et MC-item under kategorien »retrieving information«,
hvor eleverne skal gennemse en tabel vedrørende flyvning med IRAN
AIR. Dette item klarer etniske elever markant bedre end danske elever
(DIFFEXT = 0.89), jf. tabel 1. Det er karakteristisk, at opgaveteksten ikke
indeholder egentlig tekst, men udgøres af skemaagtige oplysninger, og at
spørgsmålet ikke indeholder kompliceret tekst.

Omvendt markerer R100Q06 et MC-item, der falder markant sværere
ud for etniske elever sammenlignet med danske elever (DIFEXT = -44.77 i
hefte 3 og -96.48 i hefte 6 ud fra den aflæste raa_effekt i tabel 1). Her er der
tale om et item med meget dansk tekst i selve opgaven og et opgave -
spørgsmål under kategorien »interpreting«, som kræver mere end blot
læsning af teksten. For at besvarelsen af opgaven klassificeres som kor-
rekt, skal en korrekt fortolkning også finde sted.

14

Figur 2. Sammenhæng mellem forskel mellem itemsværheder DIFEXT, Y-akse for
etniske og danske elever og opgavernes itemdiskrimination ITDISCR, X-akse.
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Nogle andre synsvinkler på individuelle forskelle
Figur 2 viser sammenhængen mellem de beregnede forskelle mellem
item sværheder for etniske og danske elever DIFEXT og opgavernes item-
diskrimination ITDISCR. Tegningen er gennemført med alle items. Der ses
en tydelig sammenhæng gående ud på, at store negative forskelle på
 DIFEXT (fordele til danske elever) kædes sammen med høje værdier af
 ITDISCR, mens positive forskelle af DIFEXT (fordel til etniske elever) kæ-
des sammen med lave værdier af ITDISCR. Med reference til tidligere be-
mærkninger vedrørende betydning af ITDISCR større eller mindre end
1.00 kan man således fra figur 2 fastslå, at ‘knald – fald’-items (dvs. items
med høje værdier af ITDISCR) generelt er kombineret med items, der favo-
riserer danske elever.

Sammenholder man, som gjort i figur 3, den beregnede forskel mellem
itemsværhederne DIFEXT for de to grupper med den gennemsnitlige op-
gavesværhed, ‘Itemsvaerhed’, ses ikke noget specielt mønster. Items med
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Figur 3. Beregnet forskel mellem itemsværhederne DIFEXT, Y-akse i relation til
gennemsnitlige opgavesværhed af EXTERN1 og EXTERN2 på X-akse.
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de store DIFEXT forskelle er altså ikke koncentreret på særligt svære eller
særligt lette opgaver.

Et mål for, hvor meget eleverne gætter ved afgivelsen af et svar, kan man få
indtryk af ved at se på ICC-kurvens nederste venstre del – den der går ned
mod X-aksen (sigma-aksen) i figur 1. Hvis man observerer ‘for mange’
korrekte svar i denne ende – dvs. observerer en korrekthyppighed, der er
højere end den markerede teoretiske, er det tegn på, at ‘svage elever’ sim-
pelthen gætter. Det er i sagens natur kun relevant for MC-items, der tilby-
der respondenten 4 eller 5 svarmuligheder, og som derfor med 20-25 %
sandsynlighed vil ramme det rigtige svar, hvis eleven blot sætter sit kryds
tilfældigt. Dette vil give en ‘overproduktion’ af rigtige svar for svage ele-
ver, som normalt er synligt via studier af ICC.

I figur 4 er et mål for gætning4 sammenholdt med opgavens sværheds-

4. Forskel mellem observeret antal rigtige svar og forventet antal rigtige svar, beregnet for
små scoreværdier (generelt svage elever) under Rasch Modellen.

Figur 4. Opgavernes sværhedsgrad (lodret Y-akse, benævnt EXTERN1) og mål
(gennemsnitlig ratio) for omfanget af elevernes gætteri (vandret X-akse, »ingen
gæt« foregår ved værdien 1.0) i forbindelse med besvarelsen af læseitems.
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grad. Det fremgår af figuren, at der er en ikke overraskende tendens til, at
gætteriet især er forbundet med besvarelsen af svære opgaver (punkter
under en vandret linje gennem –1.00 på Y-aksen). Gætteriet er i øvrigt ikke
meget udbredt og er ikke knyttet specielt til den ene eller den anden af de
to sproggrupper.

Rød markering gælder danske elever, grøn markering etniske elever.
Svære opgaver befinder sig under en vandret linje gennem ca. –1.00 på Y-
aksen.

� Betingelsen B indebærer, at man studerer effekten af iteminhomogeni-
teterne under den ‘opsummerende’ synsvinkel. Altså ved at sammenkæde
resultater over flere items og studere effekten som et gennemsnitstal for
hver af de to grupper. Det sker ved, at man ser på estimaterne af elevernes
færdigheder, de såkaldte PISA-scores, der jo er resultatet af svarene på alle
de items, som eleven har besvaret og derfor ‘summerer’ effekterne beskre-
vet under A1 og A2 for en række enkeltitems. Fokus i denne forbindelse er
således at kortlægge, hvordan inhomogeniteterne, der ifølge tabel 1 og 2
peger i forskellige retninger og har meget forskellige størrelser, summerer
til én, samlet effekt ved beregningen af elevfærdighederne, kaldet PISA-
scores eller Rasch-scores:

De ‘summerende mål’, som kommer på tale i lys af de udførte Rasch-
analyser, er:

1. Den officielle PISA 2000-score, her kaldet ‘performance’.
2. En Rasch-score på PISA-skalaen, kaldet ‘Raschtotal’ beregnet for de to

sproggrupper på nogle items, hvor stærkt inhomogene items er taget
ud af sammenligningsgrundlaget. Den simple Rasch Model anvendes.

3. En Rasch-score på PISA-skalaen, kaldet ‘Rasch2dim’ beregnet for de to
sproggrupper på alle items. Den to-dimensionale Rasch Model anvendes
med itemdiskriminationen ITDISCR indregnet.

4. En Rasch-score på PISA-skalaen, kaldet ‘Raschetni1’ beregnet for de to
sproggrupper på nogle items, hvor stærkt inhomogene items er taget
ud af sammenligningsgrundlaget og itemsværheder baseret på data fra
danske elever er benyttet. Den simple Rasch Model anvendes.

5. En Rasch-score på PISA-skalaen, kaldet ‘Raschetni2’ beregnet for de to
sproggrupper på nogle items, hvor stærkt inhomogene items er taget
ud af sammenligningsgrundlaget og itemsværheder baseret på data fra
etniske elever er benyttet. Den simple Rasch Model anvendes.

Regner man på de officielle PISA-scores, altså de, der er trykt i de interna-
tionale rapporter fra PISA 2000, med internationalt gennemsnit på 500 og
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standardafvigelse på 100, finder man ud fra det samlede datamateriale (se
side 8) bestående af N = 10063 elever:

Dvs. der er en ‘rå’ forskel mellem de to sproggrupper på 501.27 – 410.73 =
90.54 PISA-point

Tabel 3 gengiver konsekvenserne af at regne på de fem, beskrevne må-
der at behandle iteminhomogeniteter på, i form af Rasch-scores omregnet
til værdier på den sædvanlige PISA-skala (internationalt gennemsnit = 500
og standardafvigelse = 100). Opgørelsen foretages dels pr. hefte, dels som
en ‘i alt’ udregning over samtlige 9 hefter.
� Det fremgår af tabel 3, at den ‘summerede’ effekt af inhomogeniteterne
i PISA 2000’s læseitems er, at beregning af den gennemsnitlige forskel,
90.54 mellem de to sproggrupper, beregnet ved hjælp af PISA’s officielle
scores, falder til en forskel på 80.69, når man i stedet anvender den alter-
native  Rasch-score raschtotal, der alene betjener sig af items, der er homo-
gene. Altså en ændring på ca. 10 PISA-point. Dette passer godt med erfa-
ringerne fra analyserne af PISA 2003-skalaen.
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Sproggruppe N PISA-score gennemsnit
Danske 8366 501.27
Etniske 1697 410.73

differens 90.54

Tabel 3. Differenser mellem danske og etniske elever (når positivt i danske elevers
favør) for fem typer af estimater af elevfærdighederne: ‘performance’,’Raschto-
tal’,’Rasch2dim’, ‘Raschetni1’ og ‘Raschetni2’.

Gennemsnitsværdier af differenser på sædvanlig PISA-skala
Hefte Perfor- Rasch- Rasch Rasch Rasch Evt.

mance total 2dim etni1 etni2 bem.

1 101.94 94.02 101.32 94.25 93.44
2 80.30 73.64 78.93 73.59 74.15
3 78.31 74.10 72.61 74.31 73.29
4 96.28 84.66 100.74 84.76 84.86
5 88.74 78.45 86.11 78.35 78.92
6 86.59 84.83 105.49 84.82 85.69
7 88.98 88.66 89.57 88.65 89.31 Meget ens
8 95.31 65.71 103.03 65.64 66.26 Forskelle
9 100.66 87.86 110.83 88.02 87.74 Forskelle

I alt 90.54 80.69 93.64 80.76 80.85

Den simple Rasch Model er anvendt, undtaget ved ‘Rasch2dim’.



Der er en overraskende stor forskel fra hefte til hefte på beregningen af
den sproglige forskel, både anskuet ved hjælp af den officielle PISA-score
og ved hjælp af raschtotal. Det er karakteristisk (sammenlign kolonne 2 og
kolonne 3), at den raschtotal-betingede udregning af forskel mellem de to
sproggrupper systematisk er mindre end den tilsvarende udregning, der er
baseret på de officielle PISA-scores performance.

Det fremgår, at en anvendelse af den to-dimensionale Rasch Model,
hvor alle items benyttes (kolonne 4), fører til beregning af forskelle mellem
de to sproggrupper, der virker afvigende i forhold til det billede, der teg-
nes ved de andre beregningsmetoder.

De to sidste kolonners (raschetni1 og raschetni2) beregning af forskelle
mellem de to sproggrupper passer godt med resultaterne under raschto-
tal, der benytter data fra begge grupper og anvender items, der er homo-
gene for begge grupper.

Analyse i forhold til andre variable, herunder nogle
baggrundsvariable
Det ligger inden for rammerne af sædvanlige homogenitetsanalyser ved
hjælp af den simple Rasch Model at undersøge, om der er persongrupper,
som markerer sig ved at svare ‘forkert’ på de stillede opgaver. Fx ved at
svare rigtigt på de svære opgaver og forkert på de lette opgaver eller ved
konsekvent at ‘gætte’. Der er mulighed for at vurdere (den betingede)
sandsynlighed for, at eleven svarer, som han gør, givet, at eleven har op-
nået en bestemt rå-score (et antal rigtige). Hvis denne sandsynlighed er lil-
le, fx under 0.05, kan svaret betragtes som ‘forkert’.

I dette materiale med N = 10063 elever findes 4.64 % ‘forkerte’ elevbe-
svarelser for danske elever og 5.01 % ‘forkerte’ elevbesvarelser for etniske
elever. Altså er der ikke nogen forskel mellem de to grupper på dette punkt. Det
kan så tilføjes, at procenten af ‘forkerte’ svar varierer systematisk over hef-
terne, med flest i hefte 7 (ca. 6 %) og færrest i hefte 8 (ca. 3 %).

Ikke-nåede eller ikke-prøvede opgaver i enden af et opgavehefte er i
PISA (og andre internationale undersøgelser) et problem, som fortjener
opmærksomhed. Standardbehandling af ‘ikke-nåede’ opgaver er at be-
tragte dem som ‘fejlbesvarede’. Ud fra en antagelse om, at når eleven ikke
nåede frem til sidste opgave, så skyldes det, at opgaven er for svær. Der
skal ikke her gås nærmere ind på gyldigheden af disse antagelser (som
bl.a. afhænger af i hvilken rækkefølge, rent sværhedsmæssigt, man har
stillet opgaverne). På den anden side er det indlysende, at hvis man sam-
menligner to populationer, og der er tendens til, at elever fra den ene po-
pulation når at se på alle opgaver, mens elever fra den anden population
sjældent når at se på alle opgaver, så indbygges med den nævnte behand-
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ling af ‘ikke-nåede’ opgaver en systematisk ‘trækken ned’, rent pointmæs-
sigt for den population, der ikke når at se på alle opgaverne.

Dette er tilfældet med danske og etniske elever. Beregner man den ‘rå’
procent ikke-nåede opgaver, finder man for alle N = 10063 observationer:

Også her varierer procenten meget fra hefte til hefte med færrest ‘ikke-
nåede’ ved hefte 4, hvor begge grupper har gennemsnitlige ‘ikke-nået’
procenter, der er mindre end 1 %, mens hefte 9 har suverænt flest ‘ikke-
nåede’ opgaver med 7 % for danske elever og 17 % for etniske elever.

Der er altså god anledning til at analysere de beskrevne niveauforskelle
mellem etniske og danske elever mht. PISA-scores, hvis man kontrollerer
for antal ikke-nåede opgaver. Dvs. beregner, hvad den forventede PISA-
score vil være, hvis de to grupper kunne antages at have samme antal ikke-
nåede opgaver. At ‘ikke-nået’ kan og bør inddrages effektivt i analyserne,
ses af figur 5, hvor der er gengivet et eksempel på relationen mellem PISA-
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Elever Procent ikke-nået, alle hefter
Danske 1.6 %
Etniske 4.3 %

Figur 5. Relation mellem PISA-scores på Y-aksen, og procent ‘ikke-nået’ (målt ved
log odds af procenten) for observationer i hefte 6.
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scores (Y-aksen) og procent ikke-nået. Der er tydelig negativ lineær sam-
menhæng, som kan analyseres nærmere i en lineær model. Jo mere ‘ikke-
nået’, jo lavere PISA-score.

Blandt andre variable, som vides på forhånd at give anledning til syste-
matiske forskelle i PISA-scoreniveauerne, er elevens køn.

Det er allerede påpeget, at der synes at være hefte-afhængige forhold,
som gør sig gældende ved fortolkninger af niveauforskelle mellem PISA-
scores.

For en del af materialet foreligger oplysninger om elevens socioøkono-
miske baggrund. Denne indgår traditionelt som justeringsvariabel – og kan
af denne grund også medtages her (i en særskilt, begrænset analyse, se ta-
bel 4, fordi socioøkonomien ESCS ikke er oplyst for alle N = 10063 elever).

Alt i alt kan det demonstreres i tabel 4, hvordan en kontrolleret forskels-
beregning vil falde ud mellem eleverne fra de to sproggrupper, hvis man
justerer for

a. antal ‘ikke-nåede’ opgaver
b. hefte
c. køn
d. socioøkonomisk status

Man kan bl.a. se af tabel 4, at effekten af at kontrollere for de angivne bag-
grundsvariable, især antal ‘ikke-nåede’ opgaver, ender med at blive en
kontrolleret forskel på 56.00 for de officielle PISA-scores og 47.48 for
raschtotalen, dvs. den elevfærdighedsscore, der indregner effekten af item-
inhomogeniteterne (se tabel 3). Hvilket er en væsentlig reduktion af de
ikke-justerede forskelle på 90.54 og 80.69, som læses nederst i tabel 4.
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Tabel 4. Kontrollerede forskelsberegninger på PISA scores mellem to sproggrup-
per, justeret for a. antal ikke-nåede opgaver, b. hefte, c. køn og d. socio økonomisk
status.

Kontrollerende variable PISA-scores Justeret N (antal
differens mellem obs.)
danske og etniske

Antal ikke-nåede Officielle 56.00 N=1835
Hefte, Køn Raschtotal 47.48 N=1715

Antal ikke-nåede Officielle 43.89 N=420
Hefte, Køn, socioøkonomi Raschtotal 26.74 N=392

Ingen kontrollerende Officielle 90.54 N=10063
variable Raschtotal 80.69 N=10063



Fra tabel 4’s nederste del fremgår, hvad der yderligere sker, hvis man
inddrager elevernes socioøkonomiske baggrund i analyserne. Disse er
holdt adskilt fra de foregående analyser, fordi oplysninger om socioøko-
nomi kun findes for en mindre del af eleverne. Hvilket har betydelig effekt
på angivelsen af N i sidste kolonne – det antal observationer, som medgår
i analyserne. Alligevel er det klart, at effekten af at inddrage elevernes
 socioøkonomiske baggrund, som forventet, er tydelig. De kontrollerede
forskelle er nu bragt ned til 43.89 beregnet ved hjælp af de officielle PISA-
scores og til 26.74 beregnet ved hjælp af (Rasch) elevscorerne raschtotal,
der eliminerer effekten af iteminhomogeniteterne (se tabel 3).

Den kortest tænkelige konklusion
� Belysningen af inhomogenitet under analyserne A1 og A2 viste, at den
enkelte elev stillet over for opgaverne i tabel 1 og 2 har forskellige vilkår for
at besvare opgaverne korrekt. Ved nogle opgaver (negative tal i kolonne 9
og 10) har danske elever en fordel på op til 90-100 PISA-point for at svare
opgaven korrekt i sammenligning med etniske elever. Der findes opgaver,
som modsat favoriserer de etniske elever, men målt med PISA’s pointska-
la er fordelene mindre end for de danske elever.

� Effekten af alene at eliminere inhomogene items (jf. tabel 1 og 2) er en re-
duktion af forskellen mellem danske og etniske elevers gennemsnitlige
præstationsniveauer, fra 90.54 til 80.69, dvs. ca. 10 PISA-point. Beregnet
ved hjælp af raschtotal i tabel 3.

� Sammenlægges effekten af at justere for inhomogenitet med effekten af
at justere for samtlige ‘øvrige’ variable: a. antal ikke-nåede opgaver, b. hef-
te, c. køn og d. socioøkonomisk status, ses det, at den oprindelige ‘rå’ dif-
ferens mellem de to sproggrupper på 90.54 reduceres til 26.74 – altså lidt
mere end en fjerdedel af den oprindelige forskel. Den estimerede forskel
på 26.74 er statistisk signifikant forskellig fra nul, vurderet ud fra konven-
tionelle signifikansniveauer (0.05); signifikanssandsynligheden kan vises
at være p = 0.01, og denne signalerer ikke en kraftig signifikans.
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Bilag A

ICC-kurver
ICC-kurver betyder ‘Item Characteristic Curve’ og dækker over den fun-
damentale måde, hvorpå sandsynligheden for at svare rigtigt på et item
ændrer sig med elevens færdighed – her målt ved størrelsen ‘sigma’ eller
(omregnet til PISA’s standarder) de såkaldte PISA-scores.5 Både i Rasch
Modeller og andre såkaldte IRT Modeller (Item Response Theory).

I figur 1 (gentaget fra hovedteksten) er denne relation gengivet for to
items – man aflæser fx, at for den ‘laveste’ ICC gælder, at en elev med sig-
maværdi s  = –1.00 (den neutrale elev i midten har s  = 0.00, svarende til
en PISA-score = 500) har sandsynligheden 0.38 for at svare rigtigt på den
pågældende opgave, dvs. 38 % chance for et rigtigt svar. For en elev med
s  = 1.50 ses fra figuren, at denne har en chance, der nærmer sig 95 % for et
rigtigt svar. I den ‘rå’ Rasch-metrik ligger elevfærdighederne fra ca. –3.00
(de svageste) til 3.00 (de dygtigste), svarende til et PISA-interval fra ca. 200
til 800 på PISA-scoreskalaen.

Itemdiskrimination ITDISCR
Itemdiskrimination ITDISCR refererer til ‘stejlheden’ af ICC i figur 1. IC-
C’en mærket ‘O O’ har større ‘stejlhed’, større ITDISCR-værdi end ICC’en
mærket ‘O’. Selv om de to afbildede items har samme sværhedsgrad (=
–0.30, dvs. et item, der er lidt sværere end gennemsnittet på 0.00) diskri-
minerer ‘O O’-ICC’en tydeligvis bedre mellem to personers chancer for
rigtigt svar end ICC’en markeret med ‘O’.

Tag fx to personer, person P1 med s  = –1.00 og én, P2 med s  = 1.00.
 Item’et svarende til ‘O O’-ICC giver P1 sandsynligheden 0.38 for at svare
rigtigt og P2 sandsynligheden 0.90 for at svare rigtigt på item’et. Item’et
svarende til ‘O’-ICC’en giver P1 og P2 sandsynlighederne 0.53 og 0.85 for
at svare rigtigt på item’et.

’Afstanden’ mellem P1 og P2 er (målt ved log odds) 2.69 ved første ICC
og 1.61 ved anden ICC6 – altså klart mindre ved den anden, ‘fladere’ ICC
end man ser ved ICC’en med stor ITDISCR. ‘O O’-ICC’en skelner derfor
skarpere – diskriminerer bedre – mellem P1 og P2. En datadrevet illustra-

5. Som lige så godt kunne stå som X-akse i figur 1.
6. 2.69 = log( 0.90*0.62 /0.10*0.38); 1.61 =log (0.85*0.47 / 0.15*0.53)
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tion af betydningen af at have forskellige værdier af itemdiskriminationen
ITDISCR er gengivet i Bilag B.

� Betingelsen A1 indebærer, at man beregner og sammenligner svær -
hedsgraderne for danske og etniske elever, item for item og, mere generelt,
undersøger om danske og etniske elevers ICC’er er identiske. Altså om IC-
C’erne i figur 1’s forstand dækker hinanden, hvis man plotter dem ind i
samme diagram.

� Betingelsen A2 indebærer, at man inspicerer beregnede værdier af item -
diskriminationen ITDISCR, item for item;7 dette er gjort for danske og et-
niske elever set under ét. Under den simple Rasch Model, som ligger til
grund for PISA’s egne kriterier for inklusion af items i PISA-læseskalaen,
har alle items værdien 1.00 for ITDISCR.

Bortset fra at der er andre problemer vedrørende muligheden af at
 foretage generelle sammenligninger mellem elever ud fra items, hvor

7. Pga. af matematiske betingelser er den gennemsnitlige værdi = 1.00 under alle omstæn-
digheder.

Figur 1. (Gentaget fra hovedteksten) ICC-kurver for to items, der har samme
sværhedsgrad = -0.30 men forskellige itemdiskriminationer ITDISCR: 0.90 (neder-
ste kurve) og 1.50 (øverste kurve). ICC = Sandsynlighed for korrekt svar (Y-aksen),
elevdygtighed = sigma (X-aksen).
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 ITDISCR er forskellig fra 1.00, er der især én ulempe, som her skal bringes
i fokus.

Hvis man har to populationer af elever – fx danske og etniske – og den
ene ligger lidt lavere end den anden, dvs. den ene ligger generelt lidt til
venstre på X-aksen (sigma) i figur 1, så er det umiddelbart indlysende fra
figur 1, at et item med en ‘O O’-ICC ‘straffer’ elever fra den population,
der ligger mest til venstre (dvs. lavest på sigma-aksen) i forhold til de
 point, som populationen ville opnå, hvis tildelingen af point skete ud fra
‘O’-ICC’en (med lavere værdi af ITDISCR). Elever fra den laveste popula-
tion vil oftere via ‘O O’-ICC’en få ‘ikke-korrekt’ svar sammenlignet med,
hvad de ville få via ‘O’-ICC’en, fordi eleverne konsekvent vil få lavere
sandsynligheder for at svare rigtigt. Under uheldige omstændigheder vil
effekten af et sådant ‘knald – fald’ item ligefrem forstærkes, hvis den øver-
ste population ligger netop til højre for ‘knækket’ på ICC; i sådanne tilfæl-
de ‘for æres’ gratispoint til elever fra den øverste population, der ligger til
højre på sigma-aksen.
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BILAG B

En illustration af effekten af høj itemdiskrimination
ITDISC
I hefte nr. 9 findes der to opgaver med samme Rasch-sværhed THETA,
men med forskellig itemdiskrimination ITDISC:

item 7 NR077Q03 THETHA =–0.30 ITDISC = 0.83
item 28 NR237Q03 THETHA =–0.30 ITDISC = 1.47

Ser man på data fra hefte nr. 9 finder man

NR077Q03 etnisk_sprog

Frequency |
Col       Pct | DK:        1| etnisk: 2 | Total
- - - - - - - - + - - - - - - - + - - - - - - - +

0 | 385 | 73 | 458
| 48.67 | 58.40 |

- - - - - - - - + - - - - - - - + - - - - - - - +
1 | 406 | 52 | 458

| 51.33% | 41.60% |<- - - - - - - - - - 51.33 % rigtige DK
- - - - - - - - + - - - - - - - + - - - - - - - + 41.60 % rigtige etnisk

NR237Q03 etnisk_sprog

Frequency |
Col       Pct | DK: 1| etnisk:2 | Total
- - - - - - - - + - - - - - - - + - - - - - - - +

0 | 301 | 64 | 365
| 41.63 | 59.81 |

- - - - - - - - + - - - - - - - + - - - - - - - +
1 | 422 | 43 | 465

| 58.37% | 40.19% |<- - - - - - - - - - 58.37 % rigtige DK
- - - - - - - - + - - - - - - - + - - - - - - - + 40.19 % rigtige etnisk
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‘Afstanden’ mellem DK-rigtighedsprocent og etnisk-rigtighedsprocent
udregnes som forskellen mellem log odds-værdierne (i stedet for at regne
på selve procentværdierne!)

Log Odds differens = 0.5133*(1-0.4160) /(1-0.5133)*0.4160
minus

0.5837*(1-0.4019) /(1-0.5837)*0.4019

= 1.48 – 2.08 = –0.60

Altså er, som man kunne gætte fra tallene, afstanden mellem 58.37 % og
40.19 % større end afstanden mellem 51.33 % og 41.60 %. Dette passer
med, at de to items har samme Rasch sværhed, men har forskellige diskri-
minationer; opgaven NR237Q03 har den største itemdiskrimination, og
som derfor ‘snører’ den generelt lavere (40-41 %) etniske gruppe af før de
andre (51-58 %).
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Bilag C

Hvad betyder variablene i tabel 1 og 2?

Variabel Beskrivelse

Itemgrp ’Fed’ fremhævelse af første del af itemnavn, dvs. overordnet
betegnelse for opgavegruppering

Raschitem Konkrete PISA navn på opgaven

ITDISCR Item Diskrimination, dvs. ‘evne’ til at skelne mellem 
nærtstående PISA-scores

Pslope Pslope er teststørrelse for hypotesen H: ITDISCR=1 hvis accept
betyder, at den simple, éndimensionale Rasch Model passer.
Hvis hypotesen forkastes – dvs. pslope < 0.05 – optræder items
med forskellige itemdiskriminationer, og items kan ikke 
ordnes simpelt efter generel ‘sværhed’. Den såkaldt 
2-dimensionelle Rasch Model gælder.

Ext_pval Teststørrelse for hypotesen H: ens opgavesværhed for de to
sproglige grupper. Hvis ext_pval < 0.05 forkastes hypotesen, og
der er signifikant forskel på den ‘oplevede’ opgavesværhed 
for de to grupper.

Klassifikation ITDISCR >1 og DIFEXT <0 => kat=1; høj itdiskr – etnisk dårligere end DK
(kat)af items, ITDISCR >1 og DIFEXT >0 => kat=2; høj itdiskr – etnisk bedre end DK
der er
inhomogene ITDISCR <1 og DIFEXT <0 => kat=3; lav itdiskr – etnisk dårligere end DK
(1,2,3,4) ITDISCR <1 og DIFEXT >0 => kat=4; lav itdiskr – etnisk bedre end DK

I begge tabeller er DIFEXT signifikant forskellig fra 0 (dvs. signifikant 
sproglig bias) I tabel 2 er desuden ITDISCR signifikant

EXTERN1/2 Rasch-sværhed på grundlæggende [-3,3]-skala for DK /etnisk
sproggruppe

DIFEXT Forskel mellem opgavesværheder.
DIFEXT <0 => etnisk dårligere end DK
DIFEXT >0 => etnisk bedre end DK

Raa_effekt Forskel i DIFFEXT ‘oversat’ til forskelle på PISA’s sædvanlige pointskala
(med 500 som gennemsnit og 100 som standardafvigelse) ud fra simple 
Rasch Model

ITDISCR_korr Forskel i DIFFEXT ‘oversat’ til forskelle på PISA’s sædvanlige pointskala
_effekt – med virkningen af ITDISCR indregnet (to dimensional Rasch Model)

hefte Nummeret på PISA-heftet, som opgaven (item’et) indgår i
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