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Danmark er fortsat langt fra målet om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre 
en ungdomsuddannelse. Det kan der naturligvis være flere årsager til. I det følgende fo-
kuseres på betydningen af det faglige niveau i folkeskolen, men ungdomsuddannelsernes 
indhold og form kan selvsagt også spille en rolle ligesom de unges personlige og sociale 
kompetencer og graden af forældreopbakning til uddannelse osv. kan spille ind. 

Studier fra forskellige lande har påvist en klar sammenhæng mellem elevernes faglige ni-
veau og sandsynligheden for at gennemføre en ungdomsuddannelse.  Senest har Falck og 
Strøm (2011) påvist at elevernes afgangsresultater fra grundskolen i Norge er den vigtig-
ste faktor til forklaring af sandsynligheden for at gennemføre en uddannelse, mens foræl-
drebaggrund spiller en vis, men noget mindre rolle (udover den ikke ubetydelige effekt 
forældrebaggrunden har for elevernes faglige resultater). 

For Danmark har Andersen (2005) undersøgt sammenhængen mellem læseresultaterne i 
PISA-2000 og de unges situation i uddannelsessystemet 4 år senere, og finder resultater, 
der svarer meget godt til de nye norske resultater.  Denne sammenhæng er interessant, 
fordi den kan anvendes til at prognosticere, hvilken effekt fremtidige ændringer i det fag-
lige niveau i folkeskolen vil have for elevernes sandsynlighed for at gennemføre en ung-
domsuddannelse. 

Læseresultaterne i PISA vurderes på en skala fra 1 til 6, hvor 1 er det dårligste og 6 er det 
bedste. Der er dog en del prøver, der er så dårlige at de opnår resultatet ”under 1”. Ved 
fastlæggelsen af niveauerne på denne skala, har PISA-konsortiets eksperter lagt til grund, 
at karakteren 2 (eller derover) skulle indebære, at eleverne har rimelige forudsætninger 
for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Sammenhængen mellem PISA-2000 læsere-
sultater og sandsynligheden for at gennemføre en ungdomsuddannelse er rimelig klar, jf. 
Andersen (2005) side 30.  

Tabel 1: PISA-resultat og ungdomsuddannelse 4 år senere 

Resultat i PISA-2000 Under 2 2-3 4-6 

Andel, der har afslut-
tet eller er i gang 
med en uddannelse 4 
år senere 

75 pct. 88 pct. 95 pct. 

Kilde: Andersen (2005) 

Tallene er umiddelbart overraskende høje, idet statistikken viser at kun omkring 75 pct. af 
en årgang har afsluttet eller er i gang med en uddannelse efter 5 år. Det høje niveau i den 
nævnte undersøgelse hænger tydeligvis sammen med, at der – som der er gjort grundigt 
rede for i undersøgelsen - er et alvorligt bortfaldsproblem i undersøgelsen, idet der mang-
ler oplysning fra 22 pct. af deltagerne i PISA, ligesom godt 3 pct. af de danske elever var 
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fritaget for deltagelse i PISA-20001

Bortfaldet er desuden skævt fordelt, idet det drejer sig om 15 pct. blandt elever, der op-
nåede over 3, men hele 34 pct. blandt elever, der opnåede under 2 i PISA-2000. Vi kan 
selvfølgelig ikke vide, hvilken betydning PISA-resultaterne har haft for hvordan disse unge 
har klaret sig i ungdomsuddannelserne, men vi kan formode at sammenhængen mellem 
faglige resultater og succes i ungdomsuddannelser er mindst lige så stærkt som for de un-
ge, hvor oplysninger foreligger. I appendiks er gennemført en beregning af sandsynlighe-
derne for at gennemføre en ungdomsuddannelse for en hel årgang afhængig af PISA-
resultat under to forskellige antagelser – benævnt Model A og Model B. Forskellen mel-
lem de to modeller er alene forskellige antagelser om hvor kraftigt PISA-resultaterne slår 
igennem for den gruppe, hvor vi ikke har oplysninger at bygge på.  I model A antages PI-
SA-resultatet at slå noget kraftigere igennem end i model B. Resultatet er vist i tabel 2.  

. Det forekommer ikke unaturligt, at der i den gruppe, 
der udgør bortfaldet i Andersens undersøgelse, er en meget betydelig overvægt af elever, 
der ikke har fuldført eller er i gang med en uddannelse. Mens det blandt de unge, der 
indgår i Andersens undersøgelse er knap 90 pct., der har gennemført eller er ignag med 
en uddannelse 5 år efter 9. klasse, gælder dette kun for knap 40 pct. blandt de unge, der 
ikke indgår i Andersens undersøgelse.  

Tabel 2: PISA-resultat og ungdomsuddannelse efter 5 år med korrektion for bortfaldet 

PISA-resultat Fritaget Under 2 2-3 4-6 I alt 

Beregnet andel, der har gennemført eller er 
i gang for hele årgangen Model A (pct.) 

15,0 56,3 78,5 90,5 76,3 

Beregnet andel, der har gennemført eller er 
i gang for hele årgangen Model B (pct.) 

15,0 60,7 78,3 88,3 76,3 

Kilde:  Beregningen i appendiks.  

Denne fordeling af sandsynligheder for ungdomsuddannelser kan anvendes til forskellige 
prognose- og analyseformål, hvis man kan antage at fordelingen er nogenlunde konstant 
over tid. Det kan man naturligvis ikke vide med sikkerhed, men i betragtning af, at der fo-
religger adskillige internationale undersøgelser, der dokumenterer en sammenhæng som 
den, der er beskrevet i tabel 2, forekommer det at være en rimelig forudsætning at arbej-
de ud fra. 

Det første spørgsmål, det kunne være interessant at undersøge, er, om de seneste PISA-
resultater fra PISA-2009 giver grundlag for at forvente højere eller lavere sandsynlighed 

                                                           

1 I henhold til retningslinjerne for PISA kan landene fritage elever med alvorlige handikap og indlæ-
ringsvanskeligheder, dvs. typisk elever i vidtgående specialundervisning.  
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for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Ved en umiddelbar sammenligning af læsere-
sultaterne fra PISA-2000 og PISA-2009 er der sket en mindre forskydning, så der er lidt 
færre af både gode og dårlige læsere, men flere, der har opnået 2 og 3. Imidlertid er der 
samtidig sket en kraftig forøgelse i andelen af fritagne. Tabel 3 viser hvor stor en andel af 
de 15 årige fra 2009, der kan forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse ud fra læ-
seresultaterne i PISA-2009. 

 

Tabel 3. Prognose for hvor mange af de 15-årige i 2009, der har gennemført eller vil være 
i gang med en ungdomsuddannelse 5 år senere.   

PISA-2009-resultat Fritaget Under 2 2-3 4-6 I alt 

Fordeling af de 15 årige (pct.) 8,1 13,8 54,3 23,9 100 

Forventet bidrag til i gang eller gen-
nemført efter 5 år. Model A. (pct.) 

1,2 7,8 42,6 21,6 73,2 

Forventet bidrag til i gang eller gen-
nemført efter 5 år. Model B. (pct.) 

1,2 8,4 42,5 21,1 73,2 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af modeller beskrevet i appendiks. 

Prognosen er i dette tilfælde helt ufølsom overfor, om der anvendes model A eller B til 
beregningen.  

Resultatet er altså, at det samlede læseresultat for 2009 er ringere end i år 2000 i forhold 
til de unges sandsynlighed for at få en ungdomsuddannelse. Det skyldes alene den krafti-
ge stigning i andelen, der er fritaget fra PISA-2009. Det er selvfølgelig en mulighed, at 
denne gruppe vil klare sig noget bedre i betragtning af, at gruppen er 2½ gange så stor i 
PISA 2009 som i PISA 2000, men det er på den anden side ikke sandsynligt, at den vil klare 
sig så godt, at den kan trække landsresultatet op på de 76,3 for årgang 2000. Det ville 
kræve at omkring halvdelen af denne gruppe får en ungdomsuddannelse, altså 3 gange så 
mange som forudsat.  

Baseret alene på udviklingen i de faglige resultater i folkeskolen, må vi altså forvente et 
fald i andelen af danske unge, der får en ungdomsuddannelse, og at afstanden til 95 pct.-
målet derfor er vokset fra 2000 til 2009. Det stemmer i øvrigt godt overens med, at der 
over de senere år er sket et svagt fald i den andel, der forventes at gennemføre en ung-
domsuddannelse i følge UNI-C’s såkaldte profilmodel, jf. Skolerådet (2010). Faldet svarer 
til at et par tusind elever i hver årgang.   

Det andet spørgsmål, det kunne være interessant at undersøge, er, hvad det ville betyde, 
hvis den danske folkeskole med hensyn til det faglige var på samme niveau som grund-
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skolen i Finland. Tabel 4 viser en summarisk sammenligning af de danske og finske resul-
tater af PISA-2009. Forskellene mellem de to lande er forbløffende ens for alle tre fag. I 
Danmark er det lige knap ¼ af alle elever, der ligger under niveau 2 eller er fritaget, og 
som derfor må forventes at have problemer med at gennemføre en ungdomsuddannelse. 
I Finland er det 11 pct., dvs. kun halvt så mange. Den anden store forskel er, at tæt på 
halvdelen af de finske elever har opnået topresultater, dvs. mellem 4 og 6. I Danmark er 
det 26 pct., dvs. kun godt halvt så mange. Det forhold, at der er en betydelig positiv sam-
variation mellem fagene er vigtigt at holde sig for øje. Det er således næppe svage læse-
færdigheder alene, der skaber problemer for de unge med svage læsefærdigheder. En be-
tydelig del af dem vil samtidig have svage færdigheder i matematik og naturfag. 

Tabel 4. Sammenligning af PISA-2009 resultater for Finland og Danmark. Andel elever i 
hver resultatkategori (pct.) 

Finland Fritaget Under 2 2 og 3  4-6 I alt 
Læsning 4 8 45 43 100 
Matematik 4 7 41 48 100 
Naturfag 4 6 42 48 100 
Gns. 4 7 43 47 100 
Danmark 

     Læsning 8 14 55 24 100 
Matematik 8 16 46 31 100 
Naturfag 8 16 53 24 100 
Gns.  8 15 51 26 100 

Kilde: PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning. Tallene for andel fritagne fremgår 
af den internationale tekniske rapport. 

 

Herudfra kan man beregne den potentielle effekt af at bringe de danske læseresultater 
op på finsk niveau. Ligesom før forudsættes sammenhængen mellem faglige resultater og 
gennemførelse af en ungdomsuddannelse at være stabil. Den forventede effekt er en 
stigning på ca. 6 pct. point i andelen, der gennemfører en ungdomsuddannelse (model 

A)2

                                                           

2 Med model B er forskellen en anelse mindre, nemlig 5½ pct.point. 

, jf. tabel 5.  Det svarer til at omkring 4000 flere danske unge i hver årgang ville klare 
en ungdomsuddannelse, hvis folkeskolen blev lige så god til at give dem faglige forudsæt-
ninger som den finske. Det svarer til at lidt mere end en elev i hver dansk skoleklasse mi-
ster muligheden for en ungdomsuddannelse, fordi det faglige niveau ikke er på højde med 
det finske.  
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Tabel 5 Hvad ville læseresultater på samme niveau som i Finland betyde for gennemførel-
se af en ungdomsuddannelse i Danmark. Model A. 

 
Fritaget Under 2 2-3 4-6        I alt 

Faktiske danske resultater 8,0 13,8 54,3 23,9          100 
Forventet andel ungd.udd. 1,2 7,8 42,6 21,6 73,2 

      Danske resultater på finsk niveau  4 8 45 43          100 

Forventet  andel ungd.udd. 0,6 4,5 35,3 38,9 79,3 
Kilde: Egne beregninger på grundlag af tabel 2. 

Man kan opdele forskellen i tabel 5 i to dele – nemlig effekten af at reducere andelen af 
svage læsere, så andelen kommer ned på finsk niveau, og effekten af at øge andelen af 
stærke læsere, så andelen, der opnår 4-6 kommer op på finsk niveau. Med brug af model 
A er effekten af at nedbringe andelen af svage læsere fra 22 til 12 pct. en stigning i gen-
nemførelse af en ungdomsuddannelse på knap 4 pct.point., mens effekten af at øge ande-
len af dygtige læsere fra 24 til 43 pct. øger andelen med ungdomsuddannelse med godt 2 
pct.point.  I forhold til den danske målsætning om, at 95 pct. skal gennemføre mindst en 
ungdomsuddannelse er en indsats for at løfte de svage elever altså af dobbelt så stor be-
tydning som en indsats for at løfte flere elever fra mellemniveauet op på de højeste ni-
veauer. 

Et fagligt løft af folkeskolen ville give et meget væsentligt bidrag til at lukke det nuværen-

de ”hul” op til 95 pct.-målet, men det vil ikke være tilstrækkeligt3

                                                           

3 I dag er det omkring 10 pct. af en årgang, der går i gang med og gennemfører en uddannelse ef-
ter de er fyldt 20. Men hvis flere klarede sig bedre i ungdomsuddannelserne ville den andel, der 
uddanner sig sent formentlig falde noget, så man kan ikke uden videre gå ud fra at 6 pct.point flere 
med en ungdomsuddannelse ved 20 års alderen også vil vise sig som 6 pct.point. flere med mindst 
en ungdomsuddannelse i 40 års alderen.  

. Der er også behov for 
en række andre indsatser, hvis det skal lykkes. Hertil kommer imidlertid at et fagligt løft af 
folkeskolen til finsk niveau ville have en række andre positive effekter. Der er en meget 
stor overvægt af børn og unge fra hjem med sociale belastninger og få ressourcer i for-
hold til at støtte de unges uddannelsesforløb. Vi ser her tydeligt hvordan den sociale arv 
slår kraftigt igennem. Vores forestillinger om, at folkeskolen i dag udruster børn og unge 
til at kunne klare sig godt i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i samfundet 
uanset elevernes sociale baggrund er simpelthen forkerte. Et fagligt løft til f.eks. finsk ni-
veau ville reducere den negative sociale arvs betydning ganske mærkbart. Det fremgår da 
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også af PISA 2009 – rapporten, at elevernes sociale baggrund spiller en klart mindre rolle 
for de faglige skoleresultater i Finland end i Danmark.  

 

 

    

 

Appendiks: Beregning af sammenhæng mellem PISA-2000 resultater og gennemførelse 
af en ungdomsuddannelse. 

Der tages udgangspunkt i, at den andel af årgang 2000, der har fuldført eller er i gang 
med en uddannelse 5 år senere - altså et år senere end i Andersens undersøgelse - er ca. 

76,3 pct.4

Ved hjælp af antagelser om sandsynligheden for at gennemføre eller være i gang med en 
uddannelse for de unge, der ikke er oplysninger om på grund af bortfaldet, kan der opnås 
et estimat af sammenhængen mellem læsefærdighed og sandsynligheden for at gennem-
føre en ungdomsuddannelse, som er konsistent med Danmarks statistiks tal for hele år-
gangen.  Tabel A illustrerer to forskellige antagelser - kaldet model A og B - til at opregne 
fra den skæve stikprøve til et landsresultat. 

  

I model A antages det, at sandsynligheden for, at en elev i bortfaldsgruppen er i gang med 
eller har gennemført en uddannelse efter 5 år er markant større jo bedre PISA-
læseresultat, mens det i model B er antaget, at den procentvise forskel i gennemførelses-
sandsynlig i forhold til den gruppe, der indgår i Andersens materiale er omtrent ens i alle 
grupper. Andelen for den fritagne gruppe er i begge modeller sat til 15 pct. Dette skøn 
bygger på, at det kun er 16-17 pct. af specialskoleeleverne, der påbegynder en ungdoms-

uddannelse5

 

 og derfor klart færre der gennemfører. Andelen af fritagne omfatter lidt fle-
re elever en svarende til elevandelen i specialskoler, så 15 pct. synes at være et rimeligt 
estimat for denne elevgruppe.  

                                                           

4 De 76,3 pct. er for årgang 2002, jf. Myrup Jensen og Palmhøj Nielsen (2010), side 31. 

5 Skolens Rejsehold (2010) side 96 
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Tabel A: PISA-resultat og ungdomsuddannelse efter 5 år med korrektion for bortfaldet 

PISA-resultat Fritaget Under 2 2-3 4-6 I alt 

1. Andel af de 15 årige i år 2000 (pct.) 3 17 51 29 100 

2. Andel af elever i gruppen, der indgår i An-
dersen, (pct.) 

0 66 78 85 75 

3. Andel af 2, der er i gang eller har afsluttet 
en udd. (pct.)  

0 75 88 95  

4. Andel af bortfaldsgruppen, der er i gang 
med eller har afsluttet en udd. Model A-

  

15 20 45 65  

5. Beregnet andel, der har gennemført eller 
er i gang for hele årgangen Model A (pct.) 

15 56,3 78,5 90,5 76,3 

6. Andel af bortfaldsgruppen, der er i gang 
med eller har afsluttet en udd. Model B-

  

15 33 44 50  

Beregnet andel, der har gennemført eller er 
i gang for hele årgangen Model B (pct.) 

15 60,7 78,3 88,3 76,3 

ANM. Det er forudsat at alle elever, der er i gang efter 4 år enten fortsat er i gang eller har afsluttet 
efter 5 år. Hertil er lagt en skønnet sandsynlighed for at elever i bortfaldsgruppen har gennemført 
eller er i gang med en uddannelse. Skønnene er fastsat således, at det samlede landsresultat 
kommer til at svare til Danmarks Statistiks tal. 
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