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 PISA-rapport: Hver femte danske skoleelev kan 

ikke passe et job 

 

 ”20 procent af de danske skoleelever er så dårlige til at 

løse dagligdags problemer, at de ikke kan passe et job 

eller tage en uddannelse, viser ny PISA-undersøgelse.” 

 

 DR nyheder 
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 Pisa: Danske elever skuffer i problemløsning 

 

 Ny Pisa-undersøgelse placerer Danmark under OECD-

gennemsnittet 

 Politiken 
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 Det betyder ifølge rapporten, at hver femte unge dansker 

senere i livet får svært ved at passe et job eller bestå en 

ungdomsuddannelse. Og det er chokerende nyt, mener 

Niels Egelund, professor på Aarhus Universitet og 

formand for den danske PISA-komité. 

 Resultaterne peger på, at 20 procent af de unge må 

fravælge uddannelse og i stedet klare sig i ufaglærte job i 

fremtiden. 

 Og det er et stort problem, når andre lande kun har 5-7 

procent, der ikke er gode til problemløsning, siger Niels 

Egelund. 

 DR nyheder 
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 Mange unge med indvandrerbaggrund forlader folkeskolen 

uden tilstrækkelige funktionelle matematikfærdigheder. 

Mange af dem vil ifølge PISA få problemer med at 

gennemføre en ungdomsuddannelse eller klare kravene på 

dagens arbejdsmarked. (PISA etnisk) 

 

 »Det er et stort problem, at så mange elever med anden 

etnisk baggrund end dansk forlader folkeskolen med så 

lave kompetencer. Det betyder, at de har svært ved at 

klare sig i uddannelse eller i arbejde efterfølgende«, siger 

undervisningsminister Christine Antorini (S). 

  Politiken 
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De matematiske modeller bag PISA  

 

 

 Hvad er baggrunden for disse konklusioner? 

 

 Nødvendigt at se på de matematiske modeller bag PISA  
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Internationale test 
 

• Internationale læse/regneundersøgelser spiller en 

væsentlig rolle i den offentlige debat om skolen og har 

dybtgående indflydelse på indretningen af de nationale 

skolesystemer  

 

• Vigtigt, at data fra sådanne undersøgelser bliver analyseret 

og fortolket professionelt og retvisende.  
 

• I forbindelse med PISA undersøgelserne er det igen og 

igen blevet fremhævet at danske skoleelever ikke klarer 

sig så godt.  
 

• Men hvor godt scorer PISA, hvis man anlægger et kritisk 

blik på opgaver og analyser? 

 
 

 

  

 Inge Henningsen Holder PISA hvad Pisa lover? Pædagogisk psykologisk tidsskrift, årg. 45, nr. 5/6 (2008) 
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Internationale test 
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blik på opgaver og analyser? 
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Hvad er PISA?  

PISA er et OECD-program, hvor der i 2012 var 65 deltagende 

lande.  PISAs formål er at teste 15-16-åriges kundskaber inden 

for læsning, naturvidenskab , matematik og problemløsning.  I  

2012 deltog i Danmark 7.481 elever ved 339 skoler.   

 

”Afgørende i forbindelse med PISA er, at man ikke vurderer de 

unges kompetencer ud fra specifikke læseplaners indhold, men i 

stedet ser på, hvor godt de unge kan bruge deres kunnen i 

forhold til udfordringer i det virkelige liv, uddannelsesliv,  

arbejdsliv og fritidsliv.”  (PISA Problemløsning 2012) 

 

Afgørende for PISAa politiske succes er udarbejdelsen af 

rangeringer af de deltagende lande. 
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Min plan 

PISA er et omfattende projekt, og det er umuligt at dække alle 

aspekter i et enkelt foredrag.  Jeg vil koncentrere mig om at 

diskutere  

  

 De begrænsninger som anvendelse af Rasch-modellen påfører 

undersøgelsen 

 Er rangordningen af lande meningsfyldt? 

 PISAs påstand om at testen måler ”life-skills” 

 PISA konstruktion af ”funktionelle analfabeter” 

 PISA som universalistisk projekt (med Brasilien som eksempel) 

 Andre test. 
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“PISA According to PISA” 

Hopmann, Brinek & Retzl 2007 har følgende kritikpunkter 

PISA er 

•  Tilrettelagt kulturelt skævt   

• Metodisk indsnævende 

• Ikke dækning for, at PISA-scorerne giver et validt billede af 

”hvad enhver elev skal kunne”.  

• De nationale rangordninger er baseret på usubstantierede 

antagelser om validitet og pålidelighed,.  

• De nationale og internationale PISA- konsortier indgår  ikke i 

en sædvanlig videnskabelig dialog om deres resultater.  

  
 Hopmann, S.T., Brinek,G. & Retzl, M. (Eds.) (2007) PISA zufolge PISA – PISA According to PISA, LIT VERLAG, 

Berlin  
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IRM 

Alle de sidste års store internationale studier (PISA, IALS, TIMSS, 

ALL, PIAAC) af læse- og regnefærdighed (literacy and numeracy) 

er baseret på Item Response Modeller (IRM).  

 

Dette har nogle fordele, men det medfører voldsomme 

begrænsninger på testbatterierne, fordi det kræver at alle 

opgaverne skal ”måle det samme”: 

 

 “The fundamental assumption built into the IALS design is that 

proficiency is related in a regular way to item difficulty, a way that 

is invariant across language, culture and subculture.” 

(Murray, 1995:11-12 ) 
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Beregning og betydning af PISA scorer 

I PISA får hver elev en række opgaver.  Ikke alle  får alle opgaver. 

For hver elev fås en råscore,  der angiver antal rigtige svar 

Scorer for ikke stillede opgaver imputeres (fra scorerne i andre 

domæner) 

Foredelingen glattes gennem resampling (addition af kontinuert støj) 

De tilpassede råscorer for OECD-landene transformeres til 

(normal)fordeling med middelværdi 500 og spredning 100. 

Elever og opgaver placeres på en række niveauer. 

Niveaugrænser er faste.  Der altid vil være en bestemt andel af 

eleverne i OECD-landene, der f.eks. ligger på eller under niveau 1.  
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Råscorer og Pisa-scorer 

                    |            |             |              |           |             | 
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Raschmodel 

Den en-dimensionale Item Response Model (Raschmodellen) 
kræver at opgaverne (items) i et prøvesæt f.eks. i matematik alle 
skal måle ”det samme”. 

 

Det betyder at 

   Matematikfærdighederne skal kunne repræsenteres ved en 
enkelt latent skala på intervalskalaniveau. 

 

   Ingen differentiel item funktion (DIF). Items skal fx fungere på 
samme måde for drenge og piger og for danske og brasilianske 
børn (bortset fra overordnede niveauforskelle).  

 

   Sammenligninger mellem elever skal være principielt 
uafhængige af hvilke delsæt af opgaverne, der inkluderes i prøven. 
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Item Response Model 

 Konstruktion af IRM 

Drengeopgaver Pigeopgaver 

Kønsneutrale  

opgaver 
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Item Response Model 

 Konstruktion af IRM 

Drengeopgaver Pigeopgaver 

Kønsneutrale 

opgaver 

Alle opgaver 

 i test 

IKKE IRM 



"Et kritisk blik på PISA", 

Inge   Henningsen, DPU 

april 2014 

Item Response Model 

Drenegopgaver 
Pigeopgaver 

Kønsneutrale 

opgaver 

Alle opgaver 

 i test 

OK 

 Konstruktion af IRM 



Flerdimensionale kompetencer 

 Men uanset hvad man gør i et prøvesæt, så findes der ikke 

entydig måde at reducere en flerdimensional virkelighed til en 

enkelt latent dimension. Problemerne kommer ikke bare fra 

testkonstruktørernes beslutning om hvilke items der skal 

inkluderes i hvilke test eller domæner, men også i den 

efterfølgende tilpasning af oversimplificerede modeller som 

fører til yderligere selektion og udeladelse af items for at få 

testet til at passe til et sæt af modelantagelser. Redskaber bør 

– i passende grad - reflektere den kompleksitet virkeligheden 

udviser. Den faktiske en-dimensionalitet forudsat i Rasch-

modellen står dermed i stærk kontrast til PISAs måde at 

præsentere sig selv på  
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Kan Rashmodellen bruges i PISA? 

 Svend Kreiner (2014) har ved en re-analyse af læseopgaverne 

fra 2006 vist, at de anvendte opgavesæt ikke opfylder 

forudsætningerne i Rasch-modellen, der kræver at alle opgaver 

”måler” det samme og at alle opgaver er relativt lige svære i 

alle lande.  

 Sværheden af de enkelte opgaver varierer fra land til land og 

ved at vælge forskellige opgavesæt kan Danmark få en 

rangering fra nummer 3 til nummer 42.  

 Det er PISAs valg af opgaver i højere grad end elevernes 

læsefærdigheder, der bestemmer, hvor landene ligger i forhold 

til hinanden. 
 Svend Kreiner og Karl Bang Christensen Analyses of model fit and robustness. A new look at the PISA scaling 

model underlying ranking of countries according to reading litteracy Psykometrika, vol 79/2:210-231,april 2014 

 ”  
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Ikke-spørgsmål 

Hvad kan man ikke spørge om inden for modellen? 

 

Eksempler inden for domænet matematik kunne være  

  

• Hvad karakteriserer items, hvor piger scorer (relativt) højt? 

• Hvad karakteriserer opgaver, som er specielt vanskelige for de 

svage elever? 

• Er der faglige områder, hvor de danske elever er specielt 

stærke/svage? 

 

Disse spørgsmål kan ikke stilles fordi alle items skulle ”måle det 

samme” for alle. 
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Kompetenceniveauer 

 Ud over testscorerne opererer PISA for hvert af domænerne 
med en række  kompetenceniveauer. I læsning er der f.eks. fem 
og i matematik seks niveauer. Det følgende er beskrivelse af 
niveau 4 i matematik  

   

 ”Eleverne skal kunne arbejde effektivt med eksplicitte givne 
modeller for sammensatte konkrete situationer, der kan være 
pålagt bånd eller nødvendiggør specifikke antagelser. De kan 
vælge og integrere repræsentationer udtrykt i symboler og 
forbinde dem direkte til aspekter i situationer fra “the real 
world”. Eleverne på dette trin kan ligeledes fleksibelt udnytte 
veludviklede færdigheder og ræsonnementer med nogen 
indsigt i situationer. De kan konstruere og kommunikere 
forklaringer og argumenter baseret på fortolkninger, 
argumenter og handlinger.” (PISA 2003:49) 
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”Funktionelle analfabeter” 

 

 Men i virkelighedens verden er kompetenceniveauerne 

alene defineret ud elevernes PISA-scorer, helt uden 

hensyn til hvilke opgaver de kan besvare rigtigt. 

 

 Grænsen for niveau 1, der angiveligt definerer de 

”funktionelle analfabeter” eller de elever, der læser/regner 

så dårligt at de ikke kan gennemføre en 

ungdomsuddannelse, er bestemt ved, at der i OECD-

landene skal være 18,8 %  på dette niveau (matematik). 
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Hvad er tricket? 

Fordeling af scorer totalt i OECD-lande 

  Hvordan konstruerer man  ”Funktionelle analfabeter” 
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17% Funktionelle analfabeter 

 
 

 ”At vi stadig har en for stor del elever i slutningen af skoleforløbet (17 procent), der 
ikke får tilstrækkeligt gode læsefærdigheder”  

Jan Mejding, lektor på DPU og National Project Manager for PISA 2003 

 

 ”At 17 procent af de danske unge er så dårlige læsere, at det vanskeliggør ligeværdig 
deltagelse i uddannelse, arbejdsliv og samfundsliv i øvrigt.” 

Per Fibæk Laursen, professor på DPU 

 

 Det er vigtigt, at flere har disse [læse]-kompetencer (hvor 17 procent vurderes ikke 
at have kompetencen).  

Margrethe Vestager, uddannelsesordfører for Det Radikale Venstre 

  

 At 17 procent gik ud af skolen i 2003 uden brugbare læsefærdigheder. 

Gitte Lillelund Bech, uddannelsesordfører for Venstre 

 

 ”Vi vidste i forvejen at op mod 20 procent af en ungdomsårgang ikke får en 
uddannelse efter folkeskolen, og det tal bekræftes af Pisa, der beskriver 17 procent 
af eleverne som dårlige læsere.” 

Pernille Rosenkrantz-Theil, uddannelsesordfører for Enhedslisten 
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”Funktionelle analfabeter" får 

studenterhuer og svendebreve  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 procent af de 9. klasses elever, der ifølge PISA 2007-testen 

ikke havde funktionelle læsekompetencer, populært kaldet 

funktionelle analfabeter, havde tre et halvt år senere taget en 

ungdomsuddannelse eller var i gang med at tage en.  

 

Inddrages socioøkonomiske baggrundsfaktorer viser det sig, 

at  PISA-scorerne hverken i læsning eller matematik kan 

bruges som indikator for, om de unge falder fra en 

ungdomsuddannelse.  (Allerup et al 2012) 

 
Peter Allerup, André Torre og Vibeke Hetmar LEKS-Longitudinal 2007-2013. En undersøgelse af 

uddannelsesforløb for unge, der  i 2007 gik ud af  9. klasse i de københavnske folkeskoler . BUF 

2014 

 

 
 

.  

Kilde: Allerup et al (2012)  
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PISA og tosprogede elever 

 

 

 

 

 

 

”Tosprogede drenge og mænd læser elendigt 

Det står skidt til for tosprogede drenge og mænd. Det viser nye 

tal, som forskerne bag den danske del af OECD’s Pisa-

undersøgelser har lavet for Politiken og DR P4 København. … 

Tallene viser blandt andet, at 55 pct. af københavnske tosprogede 

drenges læsefærdigheder er så dårlige efter 9. klasse, at de 

betragtes som funktionelle analfabeter.” 

Politiken 20.11.2012 

 

”Tosprogede elever halter stadig bagefter 

Omkring 50 procent af de tosprogede elever forlader folkeskolen 

uden at beherske de basale færdigheder til at kunne fortsætte på 

en ungdomsuddannelse, viser undersøgelsen (PISA 2010), der 

offentliggøres til april.” 

Information 25.03.2011 
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- men de får uddannelse  
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”Real world” opgaver 

 Pisa-opgavene skal i princippet handle om virkelige, 

livsnære situationer hvor eleverne skal vise, at de 

behersker de grundlæggende kompetencer, der kræves i 

et moderne samfund. Opgaverne i PISA er ikke tænkt som 

traditionelle skoleopgaver, tværtimod  

  

 ”[…] formuleres opgaverne i PISA i, hvad der betegnes 

som ”real-world situationer” […]. Elevernes 

problembehandling forsøges initieret af beskrivelser af en 

problemstilling i en sammenhæng, der formodes at være 

relevant for et ungt menneske.” (PISA, 2003:39) 
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”Real world” opgave 

 
Boghylder 
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EKSPORT 

Hentet fra norsk PISA-rapport 
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Spørgsmål om Zedland til en geograf 

Kære Hans  

Jeg skal holde et foredrag om matematikopgaverne i den internationale 
PISA-undersøgelse.  

 

Det skulle være et kendetegn for opgaverne at de var realistiske, men mange 
af dem er efter min mening unødigt urealistiske. Det er her jeg gerne vil 
kunne trække på Institut for Irrelevant Länderkunde.  

 

Den medsendte opgavetekst viser eksporten fra det fiktive "Zedland“. 

 

Er der noget sted i verden, hvor der kunne ligge et land, der har den viste 
eksportsammensætning (og som samtidig er et meget lille land, da det kun 
eksporterer for 46 mio Zed(=US$))?  

 

Jeg håber meget, at Instituttet har et svar.  

Mange hilsner Inge  
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Udtalelse om Zedland fra en geograf 

Kære Inge 

En meget interessant opgave du stiller; tak for den. 

 

Helt sikkert: Zedland minder ikke om noget land på vor planet.  

 

Hvis vi antager, at kursen på 'Zed' minder om US$, er det ganske rigtigt et meget lille og typisk 

meget fattigt uland. En så lille eksport har bl.a. Burundi, Eritrea og nogle mini-østater i Caribien. 

Ingen lande har en så 'stor' valuta, at det ændrer på dette forhold. 

Til gengæld har Zedland en alsidig eksport med både ris, tekstiler, kød og juice. Især det sidste 

er opsigtsvækkende. Efter hukommelsen har kun ét land, Belize, en eksport af frugtjuice, der kan 

måles i procent. Ingen fattige småstater har en alsidig eksport.  

At uldeksporten er af en vis betydning skurrer også i mine ører. Eksport af råuld er sjældent. 

At eksporten af 'bomuldsstoffer' skulle være så stor er også utænkeligt. Bomuldsstoffer er en 

meget lille vare i verdenshandelen.  

Nej, 'Zedland' er et meget sjusket tankeeksperiment - helt fjernt fra den omverdensforståelse, 

som vi forsøger at lære vores elever. 

  

Hans Folke, lektor i geografi. 



Universelt projekt? 

PISA-testene  anvendes nu i 65 lande verden over og bliver solgt 

som et universelt projekt, der handler om det virkelige liv.  

 

”Afgørende i forbindelse med PISA er, at man ikke vurderer de 

unges kompetencer ud fra specifikke læseplaners indhold, men i 

stedet ser på, hvor godt de unge kan bruge deres kunnen i 

forhold til udfordringer i det virkelige liv, uddannelsesliv,  

arbejdsliv og fritidsliv.”  (PISA Problemløsning 2012) 

 

Men hvis PISAs opgaver er forankrede i virkeligheden, er det i en 

vestlig middelklasse børnevirkelighed med skateboards, 

robotstøvsugere og touch-screen billetautomater. 
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Meningsløst og respektløst 

Ved besvareIse af matematikopgaver i 2006 i Brasilien  

  

 havde halvdelen af eleverne mindre end fem (ud af 35) rigtige 

svar.  

 havde hver syvende elev ikke er eneste rigtigt svar 

 var der otte skoler, hvor ikke en eneste elev havde svaret på 

noget spørgsmål  

 var der visse spørgsmål, hvor over 60 % af eleverne end ikke 

havde forsøgt at svare. 

 

Er der ikke noget der hedder produktansvar, når man 

markedsfører PISA, som universelt projekt? 
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Defineret af andre 

AKF har på opfordring af SID i 2001 undersøgt de ufaglærtes læsefærdigheder 
på baggrund af resultater fra SIALS og konkluderet, at 80% af SID’s 
medlemmer er så dårlige læsere, at de må antages ikke at kunne klare sig i 
samfundslivet  

 

Men  

 Kun 17% af de ufaglærte angiver, at manglende læsefærdigheder er ”meget” 
eller ”noget” begrænsende for deres muligheder på arbejdsmarkedet  

 Tre fjerdedele af de ufaglærte læser avis hver dag  

 Mere end en fjerdedel læser bøger dagligt  

 Mere end tre fjerdedele udfylder altid selv skemaer og læser selv alle breve 
fra det offentlige.  

 Kun 15% har nogen gange brug for hjælp til at læse etiketter på medicin og 
lignende 

 
Kilde: Jensen, Torben Pilegaard, Andersen, Angelo og Tue Halgreen (2001) Læsefærdigheder og 

deltagelse i samfundslivet. AKF Forlaget og SID, København 
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