
 

Baggrundsnotat om PISA     
      
  
Hvad er PISA? 
 
I 1997 besluttede Undervisningsministeriet, at Danmark skulle deltage i OECD-
programmet PISA – Programme for International Student Assessment. PISA har som hen-
sigt ”at måle 15-16 årige elevers evne til at anvende den viden og de kompetencer og erfa-
ringer, der er nødvendige til at løse problemer i dagens videnssamfund”. Der lægges vægt 
på, at elever skal løse problemstillingerne i en kontekst, der giver mening for dem. I PISA 
bliver elevernes kompetencer ikke vurderet ud fra nationale læseplaners indhold.  
 
74 lande har deltaget i den sjette runde af PISA (PISA 2015) med over en halv million ele-
ver tilsammen. Et overblik over deltagende lande kan findes her. ’PISA 2015’ er den første 
helt computerbaserede PISA-undersøgelse.  
 
PISA har fokus på tre faglige områder1: læsning, matematik og naturvidenskab. Hovedfo-
kus for undersøgelsen skifter, i ’PISA 2012’ var matematik i fokus, og i PISA 2015 er natur-
fag hovedfokus.  
 
Undersøgelsen spørger dog også til en række andre områder. Som noget nyt for ’PISA 
2015’ har en del af opgaverne f.eks. afprøvet elevernes evne til ”problemløsning i samar-
bejde med andre”. Det sker ved at simulere samarbejde med andre (fiktive) elever via en 
chatfunktion på computeren. Det er hensigten, at afprøve elevens evne til at organisere et 
samarbejde, lægge planer for opgaveløsningen, præsentere resultater for gruppens med-
lemmer osv. (Undervisningsministeriet).  
 
Det er en del af det overordnede OECD-projekt at udvikle de test- og spørgeskemaer, der 
skal bruges til undersøgelsen. Det drejer sig om læse-, matematik- og naturfagstest og så-
kaldte CCC-test, dvs. test, der søger at måle børn og unges tværfaglige personlige kompe-
tencer.  
 
PISAs historie – hvor kommer PISA fra? 
 
PISA gennemføres af OECD, som er en international organisation, der har som formål at 
stimulere økonomisk fremgang og markedsøkonomi. OECDs hensigt med PISA er at bi-
drage til at udvikle effektive uddannelsessystemer. 
 

Hvem står for den danske PISA undersøgelse? 
Den danske del af ’PISA 2015’ undersøgelsen foretages af et konsortium bestående af Det 
Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), Det Nationale Institut for Kommuners og 
Regioners Analyse og Forskning (KORA), og Institut for Uddannelse og Pædagogik ved 
Aarhus Universitet. 

                                                   
1 I PISA kaldet domæner 
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https://nces.ed.gov/surveys/pisa/countries.asp
https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Viden-og-kompetencer/Internationale-undersoegelser-i-folkeskolen/PISA
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Det er KORA, DPU, Aarhus Universitet og Danmarks Statistik, der kommer til at stå bag 
den danske del af PISA-undersøgelsen 2018. Det vil i 2018 være læsning, der har fokus som 
et særligt område for PISA. Der vil være fokus på elevernes kompetencer til at søge, læse 
og forholde sig kritisk til tekster på nettet. 

 
 
Hvem deltager?  
 
I Danmark deltager 400 skoler og 9.000 elever, som er født i 1999 i ’PISA 2015’ testen. Det 
er især folkeskoler og friskoler, der deltager, men også efterskoler, gymnasier og erhvervs-
skoler deltager for at få et retvisende indtryk af årgangens kompetencer.  
 
Tilsvarende ’PISA 2012’ undersøgelsen, er der i ’PISA 2015’ udtrukket flere tosprogede 
elever til PISA-undersøgelsen (stikprøvedesign). Argumentet for dette er at kunne uddrage 
statistisk sikre konklusioner om elevernes resultater fordelt på for eksempel oprindelses-
land. Dette stikprøvedesign siges ikke at påvirke det samlede testresultat for Danmark, da 
resultaterne for de tosprogede efterfølgende vægtes mindre end resultaterne fra andre ele-
ver.  
 
Elever, der ikke kan klare den fulde PISA-test, gennemfører en særlig udgave som varer én 
time (Une Heure-test). Det er skolelederen og PISAs testadministrator, der beslutter i fæl-
lesskab om enkelte elever skal tilbydes UH-testen (Undervisningsministeriet).  
 
 
Hvad går testen ud på?  
 
PISA-testen varer to timer, eksklusiv en kort pause midtvejs. Der er fokus på elevernes 
evne til at analysere, argumentere og kommunikere, mens de undersøger, fortolker og løser 
opgaver.  
 
Alle elever gennemfører en times test i naturfag. Ni ud af ti elever bliver derudover testet 
en time enten i læsning, matematik eller problemløsning i samarbejde med andre. De øvrige 
elever testes i to fagområder ud over naturfag.  
 
Da den enkelte elev ikke besvarer alle opgaver, kan PISA-testen ikke bruges til at sige noget 
konkret om, hvordan den enkelte elev har klaret sig. Men den kan bruges til at sige noget 
overordnet om, hvordan hele gruppen af danske 15-årige klarer sig.  
Det er internationale ekspertgrupper og fageksperter fra de 71 lande, der udvikler rammer-
ne for PISA-testen. Fageksperterne kommer typisk med forslag til opgaverne. I en pilotun-
dersøgelse afprøves ca. tre gange så mange opgaver, som der er behov for i hovedundersø-
gelsen. Derefter bliver der analyseret, rettet til og udvalgt.  
 
Alle testopgaverne vurderes i forhold til geografiske og kulturelle kontekster, og afprøves i 
en pilotundersøgelse i alle lande. Ifølge Chantal Pohl Nielsen fra SFI er det uundgåeligt at 
visse opgaver opleves som mere tilgængelige i nogle lande end andre, men hun mener, at 
bredden i og mængden af opgaver gør, at der alligevel kan foretages robuste sammenlignin-
ger mellem de deltagende lande (SFI).  

http://www.emu.dk/modul/pisa-2015-0
http://www.sfi.dk/media/1209/sf_2014-1.pdf
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Opgaverne veksler mellem multiple-choice og åbne spørgsmål, hvor eleverne selv skal sva-
re. Opgaverne ligger så vidt muligt tæt på elevernes hverdag, og kan fx handle om at læse 
en brugsanvisning, finde den hurtigste rute på et kort eller svare på en jobannonce. En ma-
joritet af opgaverne har som hensigt at teste eleverne i, om de kan læse mellem linjerne, 
reflektere over en problemstilling eller vurdere perspektiverne i en samfundsmæssig kon-
tekst.  
 
Ud over selve PISA-testen besvarer eleverne et spørgeskema, der handler om vedholden-
hed og selvtillid, hvilket ifølge pædagogisk forskning er vigtigt for læring. Der spørges også 
ind til, om eleven får hjælp til lektier derhjemme, oplevelsen af at gå i skole, om hjælp og 
feedback fra læreren, støj og uro i timerne, ekstraundervisning, brug af IT-udstyr, fysisk 
aktivitet og fremtidsplaner.  
 
Skoleledere på de enkelte skoler besvarer også et spørgeskema om for eksempel omfang og 
karakter af undervisningsressourcer på skolen, lærernes faglige udvikling, opmærksomhed 
på uro, om der gennemføres frivillige prøver, hvad de bruges til, forældresamarbejde og 
andel af elever fra socioøkonomisk ressourcesvage hjem.  
 
Opsummerende leverer PISA-undersøgelsen følgende output:  
 

 Indikatorer for 15-årige elevers viden og færdigheder 

 Indikatorer fra et baggrundsspørgeskema, der viser hvordan disse færdigheder har 

en sammenhæng med vigtige demografiske, sociale, økonomiske og uddannelses-

mæssige variabler.  

 Indikatorer over ovenståendes udvikling over tid (mellem de forskellige PISA-

runder). 

 
Danske elevers placering i PISA 
 
Figur 1 nedenfor viser udviklingen i Danmarks resultater i de hidtidige fem runder af PISA. 
I matematik ligger Danmark lige over gennemsnittet i OECD på 500 point. I læsning ligger 
Danmark stabilt tæt på det internationale gennemsnit (ikke signifikant forskellig fra gen-
nemsnittet), og der har været en svag fremgang i resultaterne siden 2003. I naturfag har de 
danske elevers resultater udviklet sig i perioden til at være tæt på OECD-gennemsnittet 
(Undervisningsministeriet).  

https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Viden-og-kompetencer/Internationale-undersoegelser-i-folkeskolen/PISA
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Hvad giver PISA ikke svar på? 
 
De elever der deltager i PISA udvælges på tværs af klasser2. PISA siger derfor ikke noget 
om resultater på klasse- eller skolebasis. Resultater fra PISA-undersøgelserne kan derfor 
heller ikke anvendes til at måle skoler op mod hinanden eller til at vurdere, hvordan lærin-
gen udvikler sig på de enkelte skoler eller i en kommune. 
 
PISA giver ikke svar på årsagen til de målte forskelle, og PISA tager ikke tager hensyn til 
lokale og nationale målsætninger for skolen. En PISA-undersøgelse viser altså ikke, om 
folkeskolen lever op til målsætningerne i den danske folkeskolelov, fagenes mål og folke-
skolens formålsparagraf. 
 
PISA er ikke den eneste internationale undersøgelse  
 
Danmark har deltaget i internationale sammenligninger af elevfærdigheder samt de ressour-
cer, der anvendes til uddannelse, i de sidste 20 år.  
Den internationale forskningsorganisation for uddannelsesforskning, ’The International 
Association for the Evaluation of Educational Achievement’ (IEA), står bag TIMSS og 
PIRLS undersøgelserne, som Danmark også deltager i: 
 

TIMSS – Matematik og naturfagsfærdigheder (Trends in International Mathmatics 
and Science Study):  
TIMSS er en international undersøgelse der tester 4. kl. elever i matematik og natur/teknik. 
International præsentation af TIMSS resultater i d. 29. november 2016.  
ICCS – Politisk dannelse (International Civic and Citizenship Education Study):  

                                                   
2 i modsætning til fx TIMSS og PIRLS, der tester hele klasser. 
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ICCS undersøger skolens arbejde med de unges (8. kl.) politiske dannelse i det 21. århund-
rede i et internationalt komparativt perspektiv. International offentliggørelse af ICCS 2016 i 
efterår 2017.  
PIRLS – Læsefærdigheder (Progress in International Reading Literacy Study): 
PIRLS er en international undersøgelsen af læsning i 4. klasse. Offentliggørelse af internati-
onal og nationale resultater fra PIRLS 2016 i december 2017  
ICILS – Computer- og informationskompetence (International Computer and In-
formation Literacy Study):  
ICILS er en international komparativ undersøgelse af hvordan elever udvikler computer- 
og informationskompetencer. Offentliggørelse af resultaterne fra ICILS 2018 i vinter 2019.  

 
 
PISA-kritikken 
 
Der er stor uenighed blandt danske forskere om PISA. Nogle ser undersøgelserne som 
gode værktøjer til at måle elevernes kunnen (fx Niels Egelund, Jeppe Bundsgaard), andre 
mener, at undersøgelserne ikke kan bruges til at sige noget om elevernes kunnen. Det gæl-
der blandt andre Peter Allerup fra DPU. I rapporten ’Unges valg og fravalg i ungdomsud-
dannelserne’, der udkom lige inden offentliggørelsen af PISA 2012, dokumenterer Allerup, 
at PISA undersøgelserne eksempelvis fejlvurderer, hvor mange der er i stand til at gennem-
føre en ungdomsuddannelse.  
 
Jan Mejding, lektor og læseforsker ved DPU, har medvirket i internationale læseundersøgel-
ser i over 20 år og argumenterer for, at PISA-undersøgelserne har givet en værdifuld erken-
delse af mangler i undervisningen, som der siden er blevet arbejdet med at udbrede. Mej-
ding mener, at PISA-resultaterne kan give bedre undervisning, hvis fagpersonerne bruger 
dem klogt. "PISA er et redskab ligesom en økse. Man kan bruge en økse til at begå mord med, men 
man kan også bruge den fornuftigt til at kløve brænde med", siger han i artiklen”, PISA-test skærper 
viden om læsning.  
 
En kritik, der går mere på PISA's metode (Rasch-modellen), kommer fra professor Svend 
Kreiner, der er en af Danmarks to førende eksperter i pædagogisk statistik, og i 2013 fik 

Stinus-prisen for sin vedholdende kritik af PISAs rangordning. Han mener, at den rangliste, 
man placerer landene på, har mistet enhver mening. Man kan ikke sammenligne elevernes 
besvarelser på tværs af sprog, geografi og kultur, mener han og tilføjer, at placeringen på 
ranglisten afhænger af blandingen af opgaver. ”Konsekvensen er, at vi på det foreliggende grundlag 
overhovedet ikke kan udtale os om, hvor Danmark ligger i forhold til de lande, vi gerne vil sammenligne os 
med”, siger han i artiklen ”Statistik-guru: Pisa holder ikke”. 
 
For en mere dybdegående redegørelse af Kreiners kritik af anvendelsen af Rasch-modellen, 
læs her.  
 
Seniorforsker, Inge Henningsen vurderer også anvendelsen af Rasch-modellen i denne arti-
kel.  
 
 
 

http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Forskningsprojekter/Unges_valg_og_fravalg_press.pdf
http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Forskningsprojekter/Unges_valg_og_fravalg_press.pdf
http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/pisa-test-sk%C3%A6rper-viden-om-l%C3%A6sning
http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/pisa-test-sk%C3%A6rper-viden-om-l%C3%A6sning
http://www.folkeskolen.dk/533746/pisa-kritiker-haedres-med-stinusprisen
http://www.folkeskolen.dk/67495/statistik-guru-pisa-holder-ikke
http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/491D9B95-17B2-452E-97DE-1B674F25CA63/2731103/Analyse_af_PISA_data__version_3.pdf
http://www.ind.ku.dk/mona/2011/MONA-2011-4-KommentarIngeHenningsen.pdf
http://www.ind.ku.dk/mona/2011/MONA-2011-4-KommentarIngeHenningsen.pdf
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PISA og uddannelsespolitik 
 
Fra flere sider har der lydt kritik af, at de danske elevers faldende score i matematik er så 
lille, at der kan være tale om statistisk usikkerhed. Andre kritiserer politikerne for at foreta-
ge reformer i kølvandet på hver PISA-undersøgelse. 
 
Noget peger også på, at Undervisningsministeriet i høj grad styrer pressens behandling af 
PISA gennem den politiske dagsorden, der sættes i forbindelse med offentliggørelsen. 
 
Den internationale lærerorganisation Education International advarede i 2007 politikerne 
mod at lave skolepolitik ud fra PISA-resultaterne. I artiklen “Lærerorganisationer: Man må 
ikke lave skolepolitik efter Pisa” udtaler generalsekretær for EI, Fred van Leeuwen: “Hver 
gang PISA-resultaterne er blevet offentliggjort, er undervisere vidne til det samme scenarium: I lande, hvor 
eleverne har opnået højeste score, lykønsker politikerne sig selv og tilskriver det deres egen skolepolitik. I 
lande med lavere resultater bebrejder politikerne skolesystemet og lærerne. Sådanne kunstige mål truer kva-
liteten af undervisningen og muligheden for uddannelse til alle”. 
 
En af PISA-testens ophavsmænd, den svenske professor Ulf Lundgren, har været kritisk 
overfor den danske skolepolitiks brug af testen ”PISA-grundlægger advarer mod testhysteri 
i skolen”. Problemet er, siger Lundgren, at testen i for høj grad bliver brugt som styringsin-
strument. Lundgren kritiserer både Danmark, Norge og Sverige for at bruge PISA-
undersøgelserne som eneste kvalitetsmæssige målestok. Når skolereformer tilrettelægges 
efter de seneste PISA-resultater, er det helt ude af proportioner med, hvad testene egentlig 
kan sige noget om. Endvidere påpeger Lundgren, at politikerne fokuserer for meget på at 
forbedre elevernes præstationer i ranglisterne i stedet for at analysere den tilgængelige vi-
den. 
 
Niels Egelund som nu er tidligere formand for det danske PISA-konsortium, giver Lund-
gren ret i, at PISA er for primitivt et redskab til at måle elevernes samlede kompetencer: 
”Vi sætter fokus på tre forskellige områder, men vi kan f.eks. ikke teste mundtlighed. Det er en klar 
begrænsning”, ’PISA-test bliver solgt som noget andet end den er’ 
 
 
Hvad siger Danmarks Lærerforening?  
 
Danmarks Lærerforening mener, at PISA-undersøgelserne kan give et fingerpeg om det 
danske skolesystems tilstand, men foreningen er især kritisk overfor den måde, undersøgel-
serne bliver brugt på. På Danmarks Lærerforenings hjemmeside gøres der opmærksom på, 
at PISA-undersøgelserne ikke tager hensyn til nationale og lokale forskelle. Et ensidigt fo-
kus på PISA-resultaterne siger derfor intet om, hvorvidt eleverne lever op til fagenes formål 
og den danske folkeskoles formålsparagraf. 
 
Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo, kritiserer politikerne for at have 
fejlet i bestræbelserne på at skabe en bedre folkeskole. Bondo har tidligere udtalt, at politi-
kere gennemfører folkeskolereformer ud fra deres egen overbevisning i stedet for at lytte til 
fagfolk og forskere. ”Vi har gang på gang sagt: brug nu den viden, der er, i stedet for det, man tror, 
synes eller har lyst til”, siger han i artiklen ”Bondo om Pisa: Politikerne har fejlet”. Han kritise-
rer politikerne for at se bort fra de anbefalinger, PISA kommer med, og i stedet gennemfø-

http://www.folkeskolen.dk/65474/mens-vi-venter-paa-pisa
http://www.folkeskolen.dk/65474/mens-vi-venter-paa-pisa
http://www.folkeskolen.dk/50275/laererorganisationer-man-maa-ikke-lave-skolepolitik-efter-pisa
http://www.folkeskolen.dk/50275/laererorganisationer-man-maa-ikke-lave-skolepolitik-efter-pisa
https://www.information.dk/indland/2014/03/pisa-grundlaegger-advarer-testhysteri-skolen
https://www.information.dk/indland/2014/03/pisa-grundlaegger-advarer-testhysteri-skolen
https://www.information.dk/indland/2014/03/pisa-test-solgt-andet
https://www.dr.dk/nyheder/indland/bondo-om-pisa-politikerne-har-fejlet


 Side 7 af 7 
 

re reformer, der ikke bringer Danmark tættere på målet om at få en bedre folkeskole. An-
ders Bondo kritiserer blandt andet den seneste reform for at svække lærernes muligheder 
for at forbedre undervisningen og tilrettelægge en undervisning med udgangspunkt i den 
enkelte elev. 
 
Kenneth Nielsen, formand for Esbjerg Lærerforening, kritiserer, at PISA-undersøgelserne 
kun måler elevernes evner med tal og bogstaver. ”Vi har en formålsparagraf, der sigter langt bre-
dere end bare faglighed. Der er et dannelsesaspekt, et demokratisk aspekt og et socialt aspekt”, siger han i 
artiklen DPU: PISA-undersøgelser er ubrugelige” 
 
 
Foreningens korte PISA-budskaber 
 
I skrivende stund kendes resultaterne af PISA 2015 ikke, men foreningen har flg. hoved-
budskaber ift. PISA, som er gældende, uanset årets resultater:   
 

 PISA tager ikke tager hensyn til lokale og nationale målsætninger for skolen. PISA-

undersøgelsen siger derfor ikke noget om, hvorvidt folkeskolen lever op til målsæt-

ningerne i den danske folkeskolelov, fagenes formål og folkeskolens formålspara-

graf. 

 

 PISA giver ingen svar på årsagerne til de målte forskelle, og gør os derfor ikke klo-

gere på, hvordan vi skal lave god undervisning.  

 

 Mindre forskydninger i danske elevers resultater på PISA-ranglisten er reelt ubety-

delige, fordi det er så lidt, der skiller landene, og en ændring i Danmarks placering 

også kan skyldes, at andre landes elever er avanceret på ranglisten (eller det modsat-

te).  

 

 PISA undersøgelserne kan ikke stå alene, der er behov for at supplere med viden 

bl.a. fra andre undersøgelser.  

 

 PISA er ikke egnet som baggrund for konkrete uddannelsespolitiske tiltag. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/dpu-pisa-undersoegelser-er-ubrugelige

