
 

Skalavalidering –  
hvad skal der til for at måle komplekse problemer via surveys?  

 
Tid:  Tirsdag den 21. februar 2023 kl. 13.30-15.50  
Sted:  Københavns Universitet -Det Samfundsvidenskabelige Universitet 
Lokale:  CSS 35.01.06 – Indgang via Gammeltoftgade 13 
 

 Det er også muligt at følge indlæggene via Zoom. Link tilsendes ved tilmeldelse 

 
Hvornår er det et problem at antage, at et fænomen kan måles ved at stille et enkelt spørgsmål til en 
respondent? Med dette arrangement om skalavalidering sætter vi spot på teorierne bag, praksis og  
eksempler på studier, hvor skalaer testes for deres evne til at indfange fænomener i deres kontekst 

 
 
 
Program 
 
13.30-13.40 Velkomst Jacob Brauner, analytiker ved Copecare, Region Hovedstaden og formand i Selskab 
for Surveyforskning 
 
13:40-14.10 Redegørelse for validering indenfor IRT Peter Allerup, professor emeritus fra Aarhus 
Universitet/DPU, speciale i psykometri med hovedvægt på anvendelser inden for psykiatri og 
psykologi/pædagogik. Som elev af Georg Rasch, der grundlagde Item Response Theory (IRT) vil han kort 
redegøre for de skridt, der skal til for fx at validere en rating scale til status af et brugbart måleinstrument.  Han 
vil redegøre for den nødvendige dialog og interaktion mellem den psykiatriske fagkompetence og de statistiske 
analyseskridt inden for IRT, når data fra en konkret skalavalidering løbende konfronteres med rækken af 
statistiske krav, som IRT-modellerne éntydigt er forbundne med. IRT hviler på andre statistiske præmisser end 
korrelationer og normalfordelingsteori og definerer derfor andre begreber mht. måleusikkerhed, antal 
respondenter mv end man normalt ser i forbindelse med den klassiske psykometri. 
 
14.10-14.30 Hvorfor skalavalidering? + KASRP validering Jacob Brauner, analytiker ved Copecare, Region 
Hovedstaden. Jacob præsenterer evidens fra oversættelse og psykometrisk test af skalaen KASPR, der er 
designet til vurdering af sygeplejerskers viden om smertebehandling og perspektiver herom.  
 
14.30-15.00 Kvalitative perspektiver på skalavalidering? Ole Karkov Østergård, lektor i klinisk psykologi på 
Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet. Ole blev i forbindelse med sin Ph.d. opmærksom 
på, at der i Danmark mangler et dansk spørgeskema, som er specifikt udviklet til at måle stude-rendes psykiske 
(mis)trivsel og effekten af studenterrådgivning og -terapi. (CCAPS), Ole vil i dette oplæg fortælle om det 
engelsksprogede spørgeskema ”Counseling Center Assessment of Psychological Symptoms (CCAPS) og et 
nyopstartet forskningsprojekt, som har til formål at oversætte, validere og skabe danske normdata for CCAPS. 
Målet er på længere sigt at udvikle et dansk spørgeskema, som kan bruges til screening af studentertrivsel på 
danske uddannelsesinstitutioner og klinisk i studenterrådgivninger i Danmark, både til målinger før, under og 
efter terapi. 
 
15.00-15.15 Kaffepause 



 
 
15.15-15.45 EVA’s tilgang til skalavalidering med eksempler Bella Marckmann og Andreas Pihl Kjærsgård, 
hhv. chefkonsulent og seniorkonsulent hos Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) samt medlemmer i bestyrelsen i 
Selskab for Surveyforskning. EVA har i de senere år gjort meget ud af at udvikle, søge at validere samt 
tilgængeliggøre skalaer til at måle centrale, men komplekse, fænomener, i studielivet på de videregående 
uddannelser. Bella og Andreas fortæller om EVA’s baggrund herfor samt EVA’s tilgang til skalavalidering med 
konkrete skalaeksempler.   
 
15.45-15.50 Afrunding 


