
		Da	meterstokken	så	dagens	lys	den	22.	juni	1799	i	Paris,	

blev	 videnskabens	 drøm	 om	 en	 universel	 måleenhed	 til	

virkelighed.	Længden	på	det	nye	mål	var	beregnet	til	en	

ti-milliontedel	 af	 jordens	 cirkelstykke	 fra	 nordpolen	 til	

ækvator.	Meteren	var	med	andre	ord	vokset	ud	af	 selve	

den	uforanderlige	jord	og	realiserede	dermed	den	moderne	

verdens	drøm	om	en	evig	og	uforanderlig	måleenhed,	som	

kunne	gøre	op	med	det	virvar	af	forskellige	enheder,	der	

eksisterede.	Ligesom	den	franske	revolution	erklærede	lige	

rettigheder	for	alle	mennesker,	var	videnskabens	drøm,	at	

meteren	skulle	komme	til	at	gælde	for	alle	mennesker	og	

nationer.

	 Ser	man	bort	fra	det	næsten	guddommelige	islæt,	der	

præger	historien	om	meterens	fødsel,	kan	man	drage	paral-

leller	til	vor	tids	tendenser	inden	for	international	uddan-

nelsespolitik. Også her vil man gerne finde fælles kriterier 

og	standarder,	der	kan	sammenligne	og	måle	værdien	og	

effekten	 af	 de	 nationale	 uddannelsessystemer,	 som	 det	

for	eksempel	kendes	fra	komparative	undersøgelser	som	

PISA	og	PIRLS.	Men	ligesom	det	langt	fra	var	nogen	nem	

proces	at	bringe	meteren	til	verden	endsige	få	verden	til	

efterfølgende	at	tage	meteren	til	sig,	byder	arbejdet	med	at	

udvikle	kriterier	og	indikatorer	til	måling	og	sammenligning	

af	uddannelsessystemerne	på	mange	strabadser.

Uddannelsespolitikere og -forskere drømmer 
om at skabe en international målestok og 
fælles standarder for uddannelse. Men kan 
uddannelse måles, og er det en fordel, at de 
nationale uddannelsessystemer harmonise-
res, når en nations konkurrencekraft hviler på 
det, der adskiller den fra andre nationer?
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Voldsom	ensretning	
Da	man	tilbage	i	1792	påbegyndte	arbejdet	med	at	bestemme	

længden	på	meteren,	sendte	det	de	 to	videnskabsmænd	

Jean-Baptiste-Joseph	 Delambre	 og	 Pierre-François-

André	Méchain	med	hestekærrer	lastet	med	datidens	mest	

moderne	måleudstyr	 fra	Paris	 til	henholdsvis	Barcelona	

og	 Dunkerque.	 De	 skulle	 måle	 afstanden	 mellem	 de	 to	

byer,	for		ud	fra	den	afstand	kunne	de	beregne,	hvor	lang	

meterstokken	skulle	være.	Resultatet	forelå	efter	syv	års	

møjsommelige	målinger.	

	 I	 nutidens	 bestræbelser	 på	 at	 skabe	 en	 international	

målestok	for	uddannelse	er	der	også	to	byer,	der	hele	tiden	

dukker	op,	nemlig	Lissabon	og	Bologna	–	og	man	fristes	til	

at	tilføje	det,	der	kunne	lyde	som	den	tredje	by	i	den	sam-

menhæng,	nemlig	PISA.	Idéhistoriker	Jens	Erik	Kristensen	

fra	DPU	forklarer:

	 ”Lissabon-traktaten	fra	2000	er	et	vigtigt	pejlemærke	for,	

hvad	der	er	sket	de	sidste	ti	år.	Her	formuleres	visionen	om,	

at	EU	skal	være	den	mest	konkurrencedygtige	vidensøko-

nomi	i	verden.	Det	hedder	videre,	at	hvis	det	skal	lykkes,	

kræver	det	et	effektivt	og	dynamisk	indre	uddannelsesmar-

ked	 i	 Europa	 med	 konkurrence	 imellem	 institutionerne	

og mobile studerende, der flytter rundt. Uddannelse og 

økonomi	skal	knyttes	tæt	sammen	i	det	europæiske	rum.”	



Men	for	at	et	marked	kan	fungere,	skal	man	vide,	hvilke	

varer	der	er	på	hylderne,	og	det	kræver	sammenlignelighed	

mellem	 de	 nationale	 uddannelsessystemer.	 Det	 er	 bl.a.	

baggrunden	 for	 Bologna-processen,	 fortæller	 Jens	 Erik	

Kristensen.

	 ”Bologna-processen	 handler	 netop	 om	 at	 skabe	 sam-

menlignelighed	på	alle	niveauer	i	uddannelsessystemerne:	

i	opbygningen	af	studierne,	i	eksamensgraderne	og	præ-

stationsmålingssystemerne,	 i	 forhold	 til	 kvalitetssikring	

og	 senest	 akkrediteringssystemet.	 Det	 er	 udtryk	 for	 en	

voldsom	 ensretning.	 De	 nationale	 uddannelsessystemer	

er	nødt	til	at	implementere	de	mange	strukturændringer	

for	at	kunne	blive	en	del	af	markedet.	Dermed	løftes	store	

dele	af		uddannelsespolitikken	gradvist	ud	af	den	nationale	

kontekst.”	

	 Jens	Erik	Kristensen	nævner,	hvordan	de	internationale	

sammenligninger	 af	 elevers	 resultater	 som	 eksempelvis	

PISA-undersøgelserne	har	samme	effekt.

	 ”Når	resultaterne	af	de	transnationale	målinger	offentlig-

gøres,	sætter	det	automatisk	dagsordenen	og	rammerne	for	

den	nationalpolitiske	diskussion.	Resultaterne	bestemmer,	

hvad	der	er	vigtigt	at	diskutere,	hvad	vi	skal	være	opmærk-

somme	på,	og	hvad	vi	skal	stræbe	efter	i	udformningen	af	

den	nationale	uddannelsespolitik.”

	 Professor	Niels	Egelund,	leder	af	Center	for	Strategisk	

Uddannelsesforskning	og	Kompetenceudvikling	samt	leder	

af	PISA-konsortiet,	peger	også	på,	at	der	i	øjeblikket	sker	

en	kraftig	harmonisering	af	uddannelser	og	uddannelses-

politikken.

	 ”Uddannelsessystemerne	kommer	til	at	ligne	hinanden	

mere	 og	 mere.	 Danmark	 kan	 ikke	 melde	 sig	 ud	 af	 en	

international	sammenhæng	og	holde	sig	inden	for	natio-

nalstaten.	Det	kan	godt	være,	at	det	er	synd	for	Grundtvig,	

men	vi	kan	ikke	skrue	tiden	tilbage	til	Morten	Korch.	Sådan	

er	det.	Der	kommer	til	at	ske	en	løbende	harmonisering	af	

uddannelserne	på	tværs	af	nationale	grænser,	og	det	er	der	

mange	fordele	i.”	

	 Ifølge	Niels	Egelund	er	det	en	positiv	udvikling,	da	de	

internationale	 undersøgelser	 kan	 bidrage	 til	 at	 gøre	 det	

danske	uddannelsessystem	bedre.

	 ”PISA	og	de	andre	internationale	sammenligninger	har	

vækket	os	af	den	nationale	tornerosesøvn,	der	havde	lullet	

os	ind	i	vores	egen	selvgodhed.	Vi	troede	–	ligesom	så	mange	

andre	lande	–	at	vi	havde	det	bedste	uddannelsessystem	i	

verden.	Det	havde	vi	ikke.	De	internationale	undersøgelser	

har	ikke	alene	dokumenteret	det.	De	har	også	vist,	på	hvilke	

områder	der	er	behov	for	forbedringer.	Det	kan	jeg	kun	se	

som	noget	positivt,”	siger	Niels	Egelund.

	

Den	særlige	nation	
Ove	Korsgaard,	der	er	professor	i	pædagogik	på	DPU,	for-

tæller,	hvordan	selve	ideen	om	at	sammenligne	og	vurdere	

uddannelsessystemerne	efter	fælles	kriterier	på	tværs	af	

nationale	grænser	bryder	med	en	lang	tradition,	der	går	helt	
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tilbage	til	midten	af	1800-tallet.	Dengang	var	skolen	nært	

knyttet	til	ideen	om	det	nationale	–	ikke	bare	i	Danmark,	

men	i	stort	set	alle	lande	i	Europa.	

	 ”Det	ligger	i	forståelsen	af	det	nationale,	at	enhver	nation	

er	noget	særligt	og	har	sin	egen	særegne	værdi,	der	ikke	kan	

sammenlignes	med	andre	nationers.	Det	gjorde	sig	også	

gældende	i	måden,	man	tænkte	de	nationale	uddannelses-

systemer	på.	De	måtte	 forstås	 i	 relation	til	den	særegne	

nation,	de	var	en	del	af,	og	kunne	derfor	ikke	sammenlignes	

på	tværs	af	grænserne.”	

	 I	dag	betragter	mange	ideen	om	det	nationale	som	en	

gammeldags	 og	 reaktionær	 ide,	 mens	 globalisering	 og	

kosmopolitisme	står	for	det	fremadskuende.	Men	sådan	har	

det	ikke	altid	været.	I	midten	af	1800-tallet	var	det	faktisk	

lige	omvendt,	fortæller	Ove	Korsgaard.

	 ”Ideen	om	det	nationale	blev	født	som	en	progressiv	ide	

og	var	sammen	med	industrialiseringen	og	de	demokra-

tiske	ideer	en	del	af	den	kraftige	modernisering,	der	slår	

igennem	i	det	danske	samfund	i	løbet	af	1800-tallet,”	siger	

Ove	Korsgaard	og	forklarer,	at	det	netop	er	i	sammenhæng	

med	de	tre	begreber	–	det	nationale,	 industrialiseringen	

og	 demokratiet	 –	 at	 man	 må	 forstå	 etableringen	 af	 den	

nationale	skole	og	dens	funktion.

	 ”Med	industrialiseringen	breder	der	sig	en	nationalise-

ring.	Idealet	blev	at	skabe	‘et	indre	marked’	inden	for	en	na-

tion,	hvor	man	talte	samme	sprog,”	siger	Ove	Korsgaard.

	 Den	nationale	bølge	skyller	både	ind	over	skolen	og	de	

danske	universiteter,	som	nu	vender	sig	fra	 	kosmopoli-

tisme	 og	 det	 multinationale	 til	 fordel	 for	 det	 nationale.	

Det kan man for eksempel aflæse i sprogudviklingen. På 

universiteterne	ændrer	sproget	sig	fra	latin	til	dansk,	og	i	

1845	bliver	den	første	professor	i	dansk	ansat	på	univer-

sitetet.	”Inden	da	var	der	en	række	professorer	inden	for	

religion,	jura	og	medicin,	men	ingen	professor	i	dansk.	Det	

er	et	eksempel	på,	at	humaniora	bliver	nationalt,”	siger	Ove	

Korsgaard.	Ligeledes	opprioriteres	danskundervisningen	

gevaldigt	i	folkeskolen,	hvor	man	fra	1900	ser	”Dygtighed	i	

Modersmaalets	Behandling”	som	”et	Udtryk	for	Aandslivets	

Udvikling,”	som	der	står	i	Det	Styhrske	Cirkulære.

	

Sputnik-chokket	
Den	danske	treenighed	af	demokrati,	nationalstat	og	indu-

strialisering,	der	langsomt,	men	sikkert	bliver	gennemført	

med	folkeskolen	som	en	vigtig	løftestang,	kulminerer	i	løbet	

af	1960’erne	med	den	fuldt	udbyggede	velfærdsstat.	

    UDDannelsessysteMerne KoMMer til at ligne 
hinanDen Mere og Mere. DANMARK	KAN	IKKE	
MELDE	SIg	UD	AF	EN	INTERNATIONAL	SAMMENhæNg	
Og	hOLDE	SIg	INDEN	FOR	NATIONALSTATEN. 

niels Egelund
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vores	uddannelsessystemer	efter	internationale	standarder,	

samtidig	med	at	vi	aldrig	har	talt	og	bekymret	os	så	meget	

om,	hvordan	det	står	til	med	danskheden	som	i	de	sidste	ti	

år.

	 ”Det	er	et	symptom	på	det	spændingsforhold,	den	na-

tionale konkurrencestat befinder sig i. På den ene side skal 

den	sikre	den	særegne	nationale	sammenhængskraft,	men	

af	hensyn	til	sin	konkurrencekraft	på	det	globale	marked	er	

den	også	meget	opmærksom	på	sin	nationale	’sammenlig-

ningskraft’.	Vi	vurderer	i	stigende	grad	os	selv	på,	hvor	godt	

vi	klarer	os	i	de	internationale	sammenligninger	i	forhold	

til	andre	nationer.	Denne	hang	til	internationale	sammen-

ligninger	af	 ’kræfter’	kan	til	tider	minde	om,	hvordan	de	

absolutistiske	og	merkantilistiske	stater	sammenlignede	

deres	styrkeforhold	med	hinanden	i	1600-tallet,	fordi	man	

lå	i	krig	med	hinanden”,	siger	Jens	Erik	Kristensen.

	

Uddannelsernes	platinstok	

Da	meterstokken	og	metersystemet	endelig	var	på	plads	

i	 1799,	var	det	blevet	 tid	 til	at	 tage	det	 i	brug.	Men	der	

skulle	gå	en	hel	del	år,	inden	det	skete.	Selv	om	Napoleon	

omfavnede	metersystemet,	ville	folket	i	Frankrig	ikke	vide	

af	det.	De	traditionelle	mål	var	dybt	forankrede,	og	folket	så	

de	nye	mål	som	elitens	værk.	I	udlandet	gik	det	ikke	meget	

bedre.	Man	var	mistroisk	og	anså	det	nye	mål	for	politisk	

og	 revolutionært	 farligt.	Men	 fra	omkring	1850	spredte	

metersystemet	sig	hurtigt	gennem	Europa,	men	Danmark	

ventede	helt	til	1907	med	at	indføre	systemet	ved	lov.

	 Ligesom	Danmark	ikke	tog	metersystemet	til	sig	med	

det	samme,	har	man	også	været	tilbageholdende	over	for	

at	deltage	i	de	internationale	undersøgelser.	Det	danske	

skole-	og	uddannelsessystem	var	–	helt	i	tråd	med	tradi-

tionen	tilbage	fra	1800-tallet	–	noget	særligt	og	kunne	ikke	

sammenlignes,	hed	det.	Det	første	virkelige	brud	med	den	

tanke	sker,	da	Bertel	Haarder,	med	det	han	har	betegnet	

som	sin	vigtigste	beslutning	i	sin	første	periode	som	under-

visningsminister,	 får	Danmark	med	i	den	internationale	

læseundersøgelse	i	1991.

	 Siden	da	er	Danmark	kommet	med	i	en	række	kompara-

tive	undersøgelser	som	PISA,	PIRLS,	TIMMS	og	ICCS.	Det	

Men	 allerede	 i	 1950’erne	 kan	 man	 ifølge	 Jens	 Erik	

Kristensen	se	de	første	spæde	tegn	på,	at	en	ny	dagsorden	

er	 ved	 at	 tage	 form.	 En	 dagsorden,	 hvor	 transnationale	

organisationer	som	OECD	begynder	at	 sammenligne	de	

nationale	uddannelsessystemer.	Det	er	bl.a.	foranlediget	

af	Sputnik-chokket,	der	 ramte	de	vestlige	 lande,	da	det	

viste	sig,	at	russerne	tilsyneladende	var	så	meget	længere	

fremme	i	den	teknologiske	udvikling,	at	de	i	1957	som	de	

første	kunne	sende	satellitten	Sputnik	i	kredsløb.

	 ”Siden	er	 transnationale	organisationer	som	OECD’s,	

Verdensbankens,	EU’s	og	Unescos	interesse	i	de	nationale	

uddannelsessystemer	kun	steget,	og	i	de	sidste	ti-femten	år	

har	de	med	deres	internationale	opgørelser	og	sammenlig-

ninger	taget	teten	som	de	egentlige	dagsordensættere	for	

de	nationale	uddannelsespolitikker	i	Europa,”	siger	Jens	

Erik	Kristensen.

	 	

National	sammenligningskraft	
Det	kunne	lyde,	som	om	vi	er	i	fuld	gang	med	at	tage	afsked	

med	den	nationale	uddannelsespolitik;	at	forestillingen	om	

nationale	særegenheder	må	vige	til	fordel	for	international	

standardisering.	Men	det	er	 ifølge	Jens	Erik	Kristensen	

ikke	tilfældet:

	 ”Den	nationale	konkurrencestat,	der	de	seneste	årtier	

har afløst den klassiske velfærdsstat, er på en og samme 

tid	 en	 brik	 i	 EU’s	 samlede	 konkurrence	 med	 resten	 af	

verden	og	en	statsform,	der	 	 tænker	sig	selv	som	en	art	

konkurrerende	koncern	i	forhold	til	andre	stater	–	også	de	

andre	EU-stater.	Denne	statsform,	der	forsøger	at	matche	

det	nationale	med	en	globaliseret	økonomi,	rummer	en	

indre	spænding:	De	nationale	konkurrencestater	skal	på	

den	ene	side	ensrette	deres	uddannelser	og	konkurrere	

på	viden	efter	de	nye	fælles	standarder	i	de	internationale	

sammenligninger,	men	samtidig	skal	de	også	af	hensyn	til	

deres	konkurrencekraft	tage	vare	på	deres	egne	kulturelle	

og	institutionelle	særegenheder,	for	i	en	global	videns-	og	

innovationsøkonomi	er	det	i	særdeleshed	det,	der	adskiller	

os	fra	de	andre	nationer,	vi	skal	konkurrere	på.”

	 Jens	Erik	Kristensen	peger	på	det	tilsyneladende	para-

doksale	forhold,	at	vi	i	stigende	grad	indretter	og	vurderer	

    hUMbolDt var til steDe, Da Man i støvregn på en oproDet græs-
plæne UDen for byen Målte Det siDste afsnit af Den længDegraD, Der 
forbanDt paris MeD norDpolen. Da Det var fUlDført, tog alle Deres 
hatte af og tryKKeDe hinanDens hænDer: EN	TIMILLIONTEDEL	AF	STRæK-
NINgEN	VILLE,	AFMÅLT	I	METAL,	bLIVE	TIL	ENhEDEN	FOR	ALLE	FREMTIDIgE	
LæNgDEMÅL. Man ville KalDe Den en Meter. Det fylDte altiD hUMbolDt 
MeD begejstring, når noget blev Målt; Denne gang var han berUset af 
entUsiasMe. ophiDselsen holDt haM søvnløs i flere nætter.

Daniel Kehlmann
Opmålingen af verdenen



9OPMÅLINg	AF	UDDANNELSER

JENS	ERIK	KRISTENSEN

idéhistoriker, lektor, lic.phil. og institutleder for 
institut for Pædagogik, DPu, Aarhus universitet. 
Han beskæftiger sig især med idéhistorisk 
og socialanalytisk samtidsdiagnose og 
videnspolitik. 

www.dpu.dk/om/jek

NIELS	EgELUND

Professor og leder af Center for Strategisk 
uddannelsesforskning og Kompetenceud-
vikling, DPu, Aarhus universitet. Han er leder 
af PiSA-konsortiet.

www.dpu.dk/om/egelund

OVE	KORSgAARD	

Professor ved institut for Pædagogik, DPu, 
Aarhus universitet. Ove Korsgaard har bl.a. 
forsket i dannelses- og uddannelseshistorie. 
Han har publiceret en trilogi med kamp som 
titel, bl.a. ‘Kampen om folket. Et dannelsesper-
spektiv på dansk historie gennem 500 år’.

www.dpu.dk/om/ove

er	dog	først	og	fremmest	PISA,	som	har	vakt	voldsom	furore	

og	nærmest	er	blevet	 indbegrebet	af	den	internationale,	

komparative	bølge.

	 Jens	Erik	Kristensen	har	 som	sådan	 ikke	noget	 imod	

sammenligningerne,	 men	 mener,	 de	 tillægges	 for	 stor	

betydning.	

	 ”Som	man	råber	i	skoven,	får	man	svar,	og	sådan	er	det	

også	med	de	her	undersøgelser	–	de	siger	kun	noget	om	de	

forhold,	man	har	valgt	at	måle	på.		Der	er	så	mange	ting	i	

et	uddannelsessystem	og	-forløb,	der	ikke	kan	måles,	men	

alligevel	er	afgørende	for,	hvordan	børn		klarer	sig,	hvad	

de	kan	osv.	Jeg	kan	frygte,	at	vi	kommer	til	at	ødelægge	

nogle	vigtige	kvaliteter	ved	det	danske	skolesystem	i	vores	

forsøg	på	at	leve	op	til	internationale	standarder	og	skabe	

gode	resultater	i	undersøgelserne.		Men	hvem	siger,	at	det	

lige	netop	er	15-åriges	matematikkundskaber,	der	er	det	

vigtigste	parameter	for	et	uddannelsessystems	kvalitet	og	

succes?”	

	 Niels	Egelund	er	træt	af	kritikken	af,	at	PISA	ikke	måler	

noget	 værdifuldt	 og	 ikke	 har	 blik	 for	 de	 såkaldt	 bløde	

kompetencer. Det er en af de mange myter, der florerer 

om	 PISA.	 Han	 fortæller,	 at	 PISA	 måler,	 i	 hvilken	 grad	

eleverne	i	15-års	alderen	er	i	stand	til	at	møde	de	krav,	som	

uddannelsessystemet,	arbejdslivet	og	fritidslivet	stiller,	og	

det	er	krav,	der	i	ganske	høj	grad	indgår	i	folkeskolelovens	

formålsparagraf.	Niels	Egelund	medgiver	dog,	at	måleme-

toderne	generelt	kan	blive	mere	præcise:

	 ”Man	kan	sagtens	blive	bedre	til	at	måle.	Arbejdet	be-

gyndte	i	1959.	Man	har	siden	eksperimenteret	med	mange	

forskellige målemetoder. Selvfølgelig kan målingerne raffi-

neres.	Fremover	kommer	PISA	for	eksempel	til	i	højere	grad	

at	måle	elevernes	bløde	kompetencer.	PISA	måler	allerede	

bløde	kompetencer	som	elevernes	evne	til	at	samarbejde	og	

vilje	til	at	lære	nyt.	I	2012	måles	problemløsningskompe-

tence	på	en	ny,	avanceret	måde	via	en	interaktiv	platform.	

Det	er	et	eksempel	på,	at	PISA	hele	tiden	er	under	udvikling	

og raffineres. Vi når dog næppe nogensinde en egentlig ud-

dannelsernes	meterstok	–	en	meterstok,	der	medregner	og	

indeholder	indikatorer	for	de	vigtigste	kvaliteter	i	ethvert	

uddannelsessystem,”	siger	Niels	Egelund.		

Meteren	var	for	kort	
I	løbet	af	opmålingsarbejdet	til	meterstokken	var	det	gået	

op	for	den	ene	af	videnskabsmændene	–	den	pertentligt	

grundige	Méchain	–	at	der	havde	indsneget	sig	en	fejl	i	hans	

målinger.	Desværre	opdagede	han	fejlen	for	sent:	Spanien	

og	Frankrig	lå	i	krig,	og	det	var	umuligt	at	lave	nye	målinger.	

Fejlen	martrede	Méchain	resten	af	hans	liv,	men	han	turde	

ikke	indrømme	sin	fejl,	så	han	valgte	at	tage	sin	hemme-

lighed	med	sig	i	graven.	Først	i	årene	efter	offentliggjorde	

den	anden	videnskabsmand,	Delambre,	rettelsen	som	en	

ubevidst	fejl,	til	trods	for	at	han	vidste	bedre.	Meterstokken	

viste	sig	at	være	to	titusindedele	for	kort,	men	man	skøn-

nede,	at	fejlen	var	så	beskeden,	at	meterstokken	var	god	

nok.	Man	har	dog	siden	rådet	bod	på	Méchains	fejl,	og	i	

dag er meteren defineret ud fra den afstand, lys aflægger 

på	1/299.792.458	sekund.	

	 På	 trods	 af	 fejlen	 er	 der	 næppe	 nogen	 tvivl	 om,	 at	

metersystemet	 har	 haft	 sin	 sejrsgang	 over	 det	 meste	 af	

kloden.	På	samme	måde	er	der	næppe	nogen	tvivl	om,	at	

de	internationale	sammenligninger	og	fælles	indikatorer	

for	uddannelse	har	ændret	måden,	vi	tænker,	diskuterer	

og	indretter	vores	uddannelsessystem	på	–	også	selv	om	

vi	 endnu	 ikke	 har	 realiseret	 drømmen	 om	 den	 perfekte	

målestok	for	uddannelse.
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