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KAPITEL II 
ET NYT MÅL FOR PRODUKTIVITETEN I  
GRUNDSKOLEN 
RESUME 

Måling af produktiviteten i den offentlige sektor er en vigtig 
men vanskelig opgave, og i dag er der kun begrænset viden 
om, hvordan produktiviteten på de offentlige områder har 
udviklet sig. En af udfordringerne består i at opgøre udvik-
lingen i kvaliteten af offentlige ydelser og ikke blot på udvik-
lingen i mængden af ydelser.  
 
Kapitlet præsenterer et nyt mål for produktiviteten i grund-
skolen, som tager højde for ændringer i kvalitet beregnet ud 
fra PISA-resultater. Dermed tages højde for påvirkninger af 
undervisningens kvalitet fra eksempelvis reformer og nye 
pædagogiske metoder. Sådanne forhold vil ikke være af-
spejlet i et mål, der udelukkende er kvantitativt og baseret 
på antallet af elever eller elevtimer. 
 
Det nye produktivitetsmål viser, at produktiviteten i grund-
skolen stort set har været uændret fra 1995 til 2013. 
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II.1 INDLEDNING 

Den offentlige sektor producerer en lang række ydelser, som er vig-
tige for danskernes velfærd. Derfor er det nyttigt at overvåge produk-
tiviteten i sektoren. Opgørelsen af offentlig produktivitet er imidlertid 
forbundet med en række metodiske udfordringer. Det betyder, at der 
reelt set er ret begrænset viden om, hvordan produktiviteten har 
udviklet sig på de fleste offentlige områder.  
 
Kapitlet omhandler produktiviteten i grundskolen. Grundskolen er en 
vigtig del af den offentlige sektor – dels er uddannelse en vigtig kilde 
til produktivitet, dels står grundskolerne for henholdsvis 2,7 pct. og 
3,7 pct. af den samlede værditilvækst og beskæftigelse og henholds-
vis 12,7 pct. og 13,1 pct. af den offentlige værditilvækst og beskæftig-
else.1 I nationalregnskabet beregnes produktionen i grundskolen ud 
fra mængden af undervisningstimer, og der tages ikke højde for æn-
dringer i kvaliteten af undervisningen. Nationalregnskabets produk-
tionsmål er dermed mindre velegnet til opgørelse af produktivitet, da 
nye pædagogiske principper, reformer eller andre forhold, som påvir-
ker undervisningskvaliteten, ikke vil resultere i ændringer i den målte 
produktion. I kapitlet foreslås et nyt produktivitetsmål for grundskolen, 
som tager højde for visse ændringer i kvalitet, hvilket er en af de 
centrale udfordringer forbundet med at opgøre offentlig produktivitet.  
 
Kvalitetsændringerne beregnes ud fra testresultater i form af PISA-
scorer, som måler danske grundskoleelevers opnåede færdigheder 
over tid. Ændringer i testresultaterne kan både skyldes ændringer i 
grundskolekvaliteten og ændringer i andre forhold, der ligger udenfor 
grundskolen, f.eks. opvækstvilkår. Derfor justeres testresultaterne for 
effekten af ændringer i en række vigtige forhold, der ligger udenfor 
grundskolens påvirkning. 
 
Det nye produktivitetsmål peger på, at timeproduktiviteten i grundsko-
len stort set har været uændret fra 1995 til 2013. Den uændrede 
produktivitet afspejler flere forhold. Dels har kvaliteten i grundskolen 
været nogenlunde konstant. Dels er antallet af elever steget, hvilket 
har trukket i retning af en større produceret mængde. Dette opvejes 
dog af en stigning i input i form af arbejdskraft og forbrug i produktionen.  
  

                                                           
1)  Ved beregningen af de angivne andele er der taget udgangspunkt i tal fra National-

regnskabet for 2015. Det anvendte mål for værditilvæksten er opgjort i løbende priser, 
og beskæftigelsen måles i timer. 
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Der er en række usikkerheder og mangler forbundet med opgørelsen 
af kvalitetsudviklingen – for eksempel er PISA-testene ikke et perfekt 
mål for elevernes faglige kunnen. Derudover måler PISA-testene ikke 
udviklingen i bredere læringsmål såsom demokratiforståelse, dannel-
se, samarbejdsevne, lysten til at lære mere og fortrolighed med 
dansk kultur. Der indgår heller ikke andre relevante resultater såsom 
trivsel og det forhold, at skolen også er en pasningsydelse for de 
mindste børn, som ikke kan være alene hjemme. 
 
Disse forhold kan være vigtige for skolekvaliteten, men indgår altså 
ikke i det produktivitetsmål, som præsenteres her. Ikke desto mindre 
vurderes det, at kvalitetsindregningen er et vigtigt skridt på vejen i 
retning af et mål, som på mere tilfredsstillende vis afspejler produkti-
vitetsudviklingen i grundskolen. Samtidig tjener det som illustration af, 
hvordan kvalitet kan indarbejdes i produktivitetsmål i den offentlige 
sektor, således at der skabes et mere retvisende billede af udvik-
lingen i produktiviteten. Grundskolen er udvalgt, fordi der er enkle og 
tilgængelige mål for kvaliteten af centrale dele af output (PISA-
scorerne). Hvis kvalitet skal indregnes i andre dele af den offentlige 
sektor, kræver det, at tilsvarende mål for kvalitet er til rådighed. 
 
Kapitlet diskuterer først, hvad et mål for produktiviteten i grundskolen 
ideelt set bør indeholde. Dernæst præsenteres det nye produktivi-
tetsmål. Til slut diskuteres mangler og usikkerheder ved produktivi-
tetsmålet samt mulighederne for fremover at inddrage supplerende 
data (f.eks. fra de nationale test og trivselsmålinger), der kan bidrage 
til at give et endnu bedre billede af produktivitetsudviklingen. 
 
 

II.2 GRUNDSKOLERS PRODUKTION 

DET IDÉELLE MÅL 

Produktivitet angiver hvor meget værdi, der skabes i produktionen, 
sat i forhold til input af eksempelvis arbejdstid og råvarer. En stigning 
i produktionen for uændret input resulterer dermed i højere produktivi-
tet. Det samme gør en besparelse i input, som ikke påvirker produk-
tionens omfang. 
 
Det idéelle mål for den samlede produktionsværdi i grundskolen er 
summen af værdien for alle elever, der går i skolen i det pågældende 
år. Produktionsværdien afhænger således både af antallet af elever 
og den gennemsnitlige værdi for de enkelte elever. 
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Skolens produktionsværdi kan tænkes at afhænge af en række kvali-
tetsparametre, jf. boks II.1. Kvalitetsparametrene bør ideelt set måle 
alle de aspekter af skolen, som har værdi for eleverne og/eller deres 
forældre – det kan f.eks. være kvaliteten af danskundervisningen, 
skolebygningens beskaffenhed eller om skolen har en antimobnings-
politik. Parametrene vejes sammen ved brug af vægte, som afspejler, 
hvor vigtige eller værdifulde de enkelte parametre er.  
 
Der kan også være forhold ved grundskolen, som har værdi for sam-
fundet generelt, og ikke blot for de elever og forældre, som drager 
direkte nytte af skolen. Eksempelvis kan uddannelse påvirke demo-
kratiforståelse, kriminalitet, ulighed og social mobilitet. Sådanne for-
hold kan udgøre en vigtig del af den samlede produktionsværdi, men 
er vanskelige at værdifastsætte, blandt andet fordi de i mange til-
fælde afhænger af politiske præferencer. De indgår normalt heller 
ikke i produktivitetsmål i nationalregnskabet, da disse er baseret på 
markedets vurdering af nytten ved forbrugsgoder og ikke indeholder 
eksterne påvirkninger på det omkringliggende samfund. Grundet 
disse betragtninger opstilles et produktivitetsmål for grundskolen, 
som kun er baseret på værdien for brugerne. 
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BOKS II.1 DET IDÉELLE MÅL FOR PRODUKTIVITET 

 
Produktionen i grundskolen, Y, kan defineres som: 

 = , , 
 

hvor  angiver den enkelte elev,  er det samlede antal elever,	  angiver den enkelte kvalitetspa-
rameter,  er antallet af forskellige kvalitetsparametre, ,  er kvalitetens niveau for kvalitetspara-

meter  og elev e, og  angiver værdifastsættelsen af kvalitetsparameteren . Når produktiviteten 

beregnes, omregnes til mængder. I en traditionel fastprisberegning foregår det ved at holde væg-

tene konstante over tid, hvorved prisændringer ikke indgår i produktivitetsmålet. I en kædeprisbe-

regning, som anvendes i nationalregnskabet og i konstruktionen af nærværende analyses mål, 

beregnes vækstraterne fra et år til året efter ved at anvende priserne fra første år, men mængder-

ne fra begge år. Dette giver en række årsspecifikke vækstrater i faste priser, som anvendes til at 

lave en tidsserie for produktionen i faste priser. Vægtene antages ens for alle elever. I princippet 

kunne de variere på tværs af elever, da nogle eksempelvis lægger meget vægt på danskunder-

visning, mens andre er mere til formning. I praksis vil dette dog gøre det umuligt at beregne pro-

duktivitetsændringer i faste priser, da elevsammensætningen og dermed de enkelte elevers vægte 

ændres over tid. Vægtene kan derfor tolkes som en slags gennemsnitlig vurdering af de enkelte 

kvalitetsparametre. 

 

Produktionen omregnes til bruttoværditilvækst,	 , ved at fratrække forbrug i produktionen, . 

Hvis der anvendes faste priser, kan bruttoværditilvæksten blot beregnes som = − . I til-

fældet med kædede priser anvendes det ovenfor beskrevne princip for kædeprisberegninger. 

 

Bruttoværditilvækst sættes relativt til det samlede antal arbejdstimer, der anvendes til produktio-

nen i grundskolen, for at få timeproduktiviteten: 

 =  

 

Det er ikke en nem opgave at finde alle kvalitetsparametre og deres tilhørende priser. For det før-

ste bør alle forhold, som har betydning for den enkeltes nytte af skolen, i princippet indgå, og det 

kan være et stort antal. For det andet er det ofte vanskeligt at finde et fuldt ud dækkende mål for 

de enkelte kvalitetsparametre. For det tredje skal priserne findes, hvilket er særlig svært i tilfældet 

med offentlig produktion, da det ikke er muligt at sammenkoble markedspris og kvalitet. 
 

 
I det følgende gennemgås nogle af de formål, som formodes at spille 
en central rolle, når det gælder grundskolens kvalitet. Formålene kan 
opdeles i tre hovedgrupper: Læring, trivsel og pasning.  
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Det primære formål med grundskolen er læring. Dette element i 
grundskolens produktion måles således ved en række læringsmæs-
sige kvaliteter, som knytter sig til de forskellige formål, der er ved 
læring. I det idéelle mål bør alle læringsmæssige formål, der har 
værdi for eleverne og/eller deres forældre, indgå. Det fremgår af 
folkeskolens formålsparagraf, at formålene med skolen ikke nødven-
digvis er begrænset til tilegnelse af faglige kundskaber, men også 
kan omfatte opbygning af personlighedstræk og ikkefaglige færdig-
heder. Derudover kan der være målsætninger relateret til fordeling og 
social mobilitet – eksempelvis at grundskolen skal skabe lige mulig-
heder for personer med forskellige opvækstvilkår. Som nævnt oven-
for bør sådanne forhold indgå i opgørelser over skolens bidrag til 
velfærden, men ikke nødvendigvis i et produktivitetsmål, hvis det ikke 
påvirker de enkelte elever og deres forældres nytte. 
 

FOLKESKOLENS FORMÅLSPARAGRAF 

 
Folkeskolens formålsparagraf er den første paragraf i bekendtgørel-

se af lov om folkeskolen (kilde: uvm.dk): 

 

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne 

kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddan-

nelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med 

dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kul-

turer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med na-

turen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. 

 

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer 

for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendel-

se og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage 

stilling og handle. 

 

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medan-

svar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. 

Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og 

demokrati. 
 
 
Skolen skaber ikke kun læring, men er også en serviceydelse, som 
påvirker børn og forældres trivsel i og uden for skoletiden. Trivslen kan 
blandt andet afhænge af skolens undervisningskvalitet, de fysiske 
rammer og skolerelaterede aktiviteter uden for undervisningstiden. 
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På de laveste klassetrin er der også et pasningselement i skolen. I de 
ældre klasser er pasning mindre vigtigt. 

EKSISTERENDE MÅL 

I nationalregnskabet opgøres timeproduktivitet ikke separat for de 
offentlige erhverv og dermed ikke for grundskolen. Produktiviteten 
opgøres dog for den samlede økonomi, og heri indgår produktiviteten 
i grundskolen og andre offentlige brancher. I grundskolebranchen 
opgøres de to elementer, der indgår i produktiviteten – bruttoværdi-
tilvæksten (BVT) i faste priser og timeinputtet – separat. BVT i faste 
priser beregnes på to forskellige måder: Før 2008 anvendes den 
såkaldte inputmetode, mens den såkaldte outputmetode anvendes 
efter 2008. 
 
Ifølge nationalregnskabet er bruttoværditilvæksten i faste priser i 
grundskolen steget med 33 pct.point fra 2008 til 2015, jf. figur II.1. 
Dette dækker dog over en jævn udvikling frem til 2013 efterfulgt af en 
skarp stigning i 2014 og 2015. Efter 2008 beregnes BVT i faste priser 
ved hjælp af mængden af undervisning: Mellem 2008 og 2010 an-
vendes antallet af elever, og efter 2010 anvendes udviklingen i antal-
let af elevtimer, jf. Danmarks Statistik (2016). Det peger på, at den 
store stigning i 2014 og 2015 skyldes indførslen af længere undervis-
ningsdage i forbindelse med folkeskolereformen.  
 
Antallet af undervisningstimer er et vigtigt input, som kan påvirke den 
mængde læring, eleverne får, men er ikke et mål for, hvor meget 
læring der finder sted i skolen. Stigningen i antallet af elevtimer i 2014 
skal ses i lyset af, at reformen har mindsket lærernes tid til andre 
aktiviteter, herunder forberedelse, hvilket kan have reduceret under-
visningskvaliteten. Derfor er det ikke sikkert, at mængden af læring 
samlet set er blevet øget som følge af reformen. I det hele taget vil et 
mål baseret alene på undervisningstimer ikke opfange reformer, nye 
pædagogiske metoder eller teknologiske innovationer, som påvirker 
undervisningskvaliteten og dermed produktiviteten. Det understreger 
behovet for at tage højde for kvaliteten af produktionen i grundskole-
sektoren. 
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FIGUR II.1 NATIONALREGNSKABSTAL FOR GRUND-
SKOLEN 

 
BVT i faste priser i grundskolen er stort set uændret fra 2008 til 

2013, men er steget kraftigt i 2014 og 2015 

 

 
 

Anm.: BVT i løbende priser er beregnet som de samlede omkostninger. 

BVT i faste priser er beregnet på baggrund af udviklingen i elevtal 

fra 2008 til 2010, mens det er antallet af elevtimer efter 2010. Før 

2008 anvendes inputmetoden, som ikke er velegnet til at beregne 

BVT i mængder, hvorfor udviklingen ikke vises i figuren.  

Kilde: Danmarks Statistik: Nationalregnskabet og egne beregninger 
 

 
BVT i løbende priser i grundskolen er lidt mere end fordoblet fra 1995 
til 2015. Som det er tilfældet med anden offentlig produktion, bereg-
nes BVT i løbende priser som de samlede udgifter. Dette tal kan ikke 
fortolkes i en produktivitetssammenhæng. Det skyldes, at stigningen i 
udgifterne kan være drevet af forhold, som ikke nødvendigvis er 
forbundet med højere produktion – f.eks. højere løn til lærerne eller 
prisstigninger på vedligeholdelse af bygninger, som ikke afspejler en 
højere undervisningskvalitet. 
 
Før 2008 bliver BVT i faste priser beregnet ved den såkaldte input-
metode, hvilket ikke giver et velegnet mål for den producerede 
mængde, hvorfor udviklingen ikke vises i figuren. Det skyldes, at 
målet afspejler udviklingen i inputmængderne – eksempelvis ændrin-
ger i lærernes arbejdstid, anciennitet eller uddannelsesniveau. Der-
med opfanger målet ikke teknologiske forbedringer eller skolerefor-
mer, som gør det muligt at øge produktiviteten. 
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INPUTMETODEN 

 
Inputmetoden består i at deflatere BVT i løbende priser med udvik-

lingen i priserne på input. De enkelte omkostningselementer (løn, 

forbrug i produktionen, forbrug af fast realkapital og andre produkt-

skatter og -subsidier, netto) deflateres hver for sig.  

 

I grundskolen er løn det største omkostningselement og udgør godt 

70 pct. af den samlede produktionsværdi.  Derfor er lønnens defla-

tor vigtig for, hvordan produktionen i faste priser og dermed den 

målte produktivitet udvikler sig. Det overordnede princip ved bereg-

ningen af løndeflatoren er, at den skal afspejle ændringer i lønnen, 

som ikke skyldes ændringer i mængden eller kvaliteten af arbejds-

input. Derfor beregnes løndeflatoren for fastholdt lønkategori og an-

ciennitetsgrad, således at eksempelvis højere anciennitet eller ud-

dannelsesniveau vil resultere i større målt produktionsmængde. 
 

 
Danmarks Statistik har på forsøgsbasis beregnet kvalitetsjusteret 
produktivitet i uddannelsessektoren i en række udgivelser. Der er tale 
om tidsserier over kortere årrækker, som ikke anvendes i national-
regnskabet. Udover grundskolen dækker uddannelsessektoren også 
over ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. 
 
Kvalitetskorrektionen foregår ved at sammenveje forskellige kvalitets-
indikatorer som skitseret i boks II.1. I Danmarks Statistik (2012)  
anvendes frafaldsprocenter og testresultater fra PISA-undersøgelsen. 
PISA-undersøgelsen, der også anvendes som kvalitetsmål i analysen 
i næste afsnit, måler 15-åriges færdigheder i bestemte fag. I  
Danmarks Statistik (2013) anvendes udelukkende klassestørrelse. I 
begge udgivelser anvendes subjektivt bestemte vægte til at omdanne 
PISA-scoren til værdi. I modsætning hertil står objektive vægte, som 
fastlægges på baggrund af f.eks. en omregning af PISA-scorer til 
markedsværdi, læringsår eller produktivitetsgevinst. 
 
Nærværende analyse er en videreudvikling af Danmarks Statistiks 
(2012) arbejde og indeholder tre nyskabelser: For det første er vægt-
ningen af PISA-scorerne, som beskrevet i næste afsnit, uafhængig af 
skaleringen af scoren. Når der anvendes subjektivt bestemte vægte, 
kan valget af PISA-scorens skala påvirke den beregnede kvalitet,  
hvilket er uheldigt, da PISA-scorens skala er arbitrær.2 For det andet 

                                                           
2) PISA-scoren er placeret på en skala, så gennemsnittet på tværs af alle elever i 

undersøgelsen i udgangsåret er 500 og standardafvigelsen (et mål for spredningen af 
scoren) er sat til 100. Hvis scoren blev omskaleret, så den eksempelvis havde et 
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fraregnes ændringer i forhold, der påvirker PISA-scoren, men som 
ligger uden for grundskolen (eksempelvis påvirkninger fra forældres 
uddannelse). Danmarks Statistik (2012) foretager ikke denne frareg-
ning og i Danmarks Statistik (2016) angives dette som årsagen til, at 
PISA-scoren ikke anvendes til at korrigere for kvalitet i national-
regnskabet. For det tredje beregnes et sammenligneligt mål for kvali-
tetskorrigeret produktivitet over en længere årrække (fra 1995 til 2013). 
 
 

II.3 KVALITETSJUSTERET 
PRODUKTIVITET 

I dette afsnit opstilles et mål for udviklingen i den kvalitetsjusterede 
timeproduktivitet i grundskolen fra 1995 til 2013. Først beregnes 
produktionen af den samlede mængde læring ud fra udviklingen i de 
gennemsnitlige PISA-scorer og antallet af elever, jf. boks II.2. PISA-
scorerne omregnes til et kvalitetsindeks, der måler mængden af læ-
ring opnået i grundskolen pr. elev. Her fraregnes ændringer i læring, 
der stammer fra forhold, som ikke er relateret til skolens kvalitet. 
Mængden af opnået læring pr. elev og antallet af elever giver tilsam-
men den samlede mængde af læring produceret i grundskolen.  
 
Før produktiviteten kan beregnes, er det nødvendigt at omregne 
produktionen fra mængden af læring til kroner. Ideelt set bør omreg-
ningsfaktoren afspejle elevernes og deres forældres værdifastsættel-
se af læring. Da man ikke kender denne værdifastsættelse, anvendes 
i stedet udgifterne til grundskolen pr. mængdeenhed læring, jf. boks 
II.2. Dette er problematisk, da der i den offentlige sektor ikke nødven-
digvis er en sammenhæng mellem udgifter og nytteværdi af produkti-
onen, jf. Produktivitetskommissionen (2013). Omregningen til værdi 
målt i kroner er en generel udfordring forbundet med måling af pro-
duktivitet i den offentlige sektor, som ikke håndteres i nærværende 
analyse, og resultaterne skal tolkes i lyset af dette. 
 
Det endelige mål for den kvalitetsjusterede produktivitet i grundskolen 
beregnes som produktionen fratrukket forbrug i produktionen og sat i 
forhold til input af arbejdstimer. Forbrug i produktionen kan eksem-
pelvis være undervisningsmateriale betalt af skolen, transportudgifter 
og rengøring, der købes udefra.  

                                                                                                                
gennemsnit på 0 og en standardafvigelse på 1, bør det ikke påvirke det beregnede 
kvalitetsmål. 
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BOKS II.2 KVALITETSJUSTERET PRODUKTION 

 
Produktionen i faste priser, , beregnes som prisen på læring ( ) i basisåret gange antallet af 

elevår ( ) gange en kvalitetsfaktor ( ), som afspejler, hvor meget hver elev lærer i løbet af et år: 

 = ⋅ ⋅ . 
 

Ligningen er et specialtilfælde af ligningen for det idéelle mål for produktionen i grundskolen, som 

er angivet i boks II.1. Ligningen er et specialtilfælde, idet der kun indgår én kvalitetsparameter, 

som afspejler mængden af opnået læring pr. elev.  indekseres til 1 i startåret for analysen, som 

er valgt til at være 1995. Dermed måler  1995-ækvivalente læringsår pr. elev, og ⋅  måler 

det samlede antal 1995-ækvivalente læringsår. En fordobling af  vil eksempelvis betyde, at hver 

elev lærer dobbelt så meget i løbet af et år som i 1995. 

 

Prisen på læring bestemmes som = /( ⋅ ), hvor  angiver basisåret, og  er produktionen 

i løbende priser. I grundskolebranchen er produktionen i løbende priser givet ved de samlede ud-

gifter, hvorfor prisen på læring er defineret ved de gennemsnitlige udgifter pr. elevår i basisåret. 

Det er uhensigtsmæssigt, da prisen ideelt set bør afspejle elevernes og deres forældres værdi-

fastsættelse som i tilfældet med markedsbestemte priser. Prisens niveau har ikke betydning for 

væksten i produktionen i mængder. Til gengæld har prisens niveau betydning for væksten i BVT i 

mængder, da prisen indgår, når forbrug af varer og tjenester fraregnes produktionen.  
 

 
I afsnittet beregnes først et mål for udviklingen i kvaliteten i grundsko-
len fra 1995 til 2013. Dernæst undersøges udviklingen i antallet af 
elever, hvilket sammen med kvalitetsudviklingen udgør produktionen i 
grundskolen. Til slut sættes produktionen relativt til input for at få et 
mål for den kvalitetsjusterede produktivitet. 

KVALITET 

Den gennemsnitlige PISA-score steg en anelse med to point fra 2000 
til 2015, jf. figur II.2. Figuren viser udviklingen i PISA-scorerne i 
dansk, matematik og læsning, samt gennemsnittet af de tre, som i det 
følgende anvendes til at beregne et kvalitetsjusteret mål for produkti-
viteten i grundskolen. Tidsserierne for PISA-scorerne i matematik og 
naturvidenskab starter først i henholdsvis 2003 og 2006. I analysen 
føres PISA-scorerne tilbage i tid ved at anvende det først tilgængelige 
datapunkt for de manglende år.3 Baggrunden for at gøre dette er, at 

                                                           
3) PISA testede også danske elever i matematik i 2000 og i naturvidenskab i 2000 og 

2003, men resultaterne heraf er ikke direkte sammenlignelige med de efterfølgende 
PISA-scorer, jf. Skolestyrelsen (2010). Derfor anvendes tallene ikke i analysen. De 
indgår i stedet i en følsomhedsanalyse, der er beskrevet i et dokumentationsnotat, 

Afsnittets struktur 

Beskeden stigning i 

gennemsnitlig PISA-

score 
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udviklingen i PISA-scoren i læsning fra 2000 til 2006 er nogenlunde 
jævn, hvilket ikke tyder på, at der er sket store ændringer i kvaliteten i 
grundskolen i disse år. Resultaterne skal ses i lyset af, at tilbageførs-
len af scorerne for matematik og naturvidenskab øger usikkerheden 
ved den beregnede produktivitetsudvikling i de første fem år. 
 

FIGUR II.2 DANSKE PISA-SCORER 

 
Lille stigning i den gennemsnitlige PISA-score fra 2000 til 2015. 

 

 
 

Anm.: PISA-testen gives til et repræsentativt udvalg af 15-16 årige elever. 

Scoren i matematik i 2000 er ekstrapoleret ved at anvende scoren 

fra 2003. Scoren i naturvidenskab i 2000 og 2003 er ekstrapoleret 

ved at anvende scoren for 2006. Gennemsnittet er beregnet på 

baggrund af alle tre scorer, inklusive de ekstrapolerede tal. 

Kilde: https://nces.ed.gov/surveys/pisa/idepisa/  
 

 
PISA-testen gives til 15-årige, og langt de fleste elever, der testes, 
går således i 9. klasse. Dermed er scoren et mål for den akkumulere-
de læring gennem et helt skoleforløb, som starter 10 år forinden i 0. 
klasse og slutter i 9. klasse i året, hvor testen besvares. I det følgen-
de lægges derfor til grund, at PISA-scoren nogenlunde afspejler 
læring opnået omtrent fem år forinden, hvor eleverne er midt i de ti 
års skoleforløb.4 

                                                                                                                
som kan findes på www.dors.dk. Følsomhedsanalysen finder 2 pct. højere produktivi-
tetsvækst over hele perioden fra 1995 til 2013, og ændrer altså ikke på konklusionen 
om, at produktiviteten stort set er uændret. 

4) Hvis der er en tendens til vedvarende fald eller stigninger i skolekvaliteten, som er 
fælles på tværs af klassetrin, er det mest præcist at anvende PISA-scoren som et for-

480

485

490

495

500

505

510

515

520

2000 2003 2006 2009 2012 2015

Matematik Læsning Naturvidenskab Gennemsnit

PISA-skala

PISA-scorer som 

forskudt mål for 

kvalitet 



Et nyt mål for produktiviteten i grundskolen - Kvalitetsjusteret produktivitet II.3 

 54            Produktivitet, 2019 

Udviklingen i PISA-scorerne indebærer, at kvaliteten i grundskolen er 
stort set uændret fra 1995 til 2013, jf. den ukorrigerede tidsserie for 
kvalitet i figur II.3. Kvaliteten måles som mængden af læring opnået 
pr. elev i løbet af det pågældende år relativt til den mængde læring, 
der opnås i løbet af 1995. En stigning på 10 pct. indikerer eksempel-
vis, at eleverne lærer 10 pct. mere i løbet af et skoleår, end de gjorde 
i løbet af et skoleår i 1995. Det svarer til 4 ugers læring ud af et sko-
leår på 40 uger. 
 
Kvaliteten beregnes ved brug af udviklingen i den gennemsnitlige 
PISA-score i læsning, matematik og naturfag, jf. boks II.3. Den gen-
nemsnitlige PISA-score omregnes til kvalitetsfaktoren ved at benytte, 
at 30 point på PISA-skalaen omtrent svarer til den mængde læring, 
der snævert set opnås i de pågældende discipliner på et gennemsnit-
ligt læringsår. Når PISA-scoren er steget med 2 point, svarer det til en 
stigning på 2/30 = 1/15 læringsår. Hvis dette sættes i forhold til et 
skoleforløb på 10 år, fås den stigning på 0,7 pct. i kvalitetsmålet fra 
1995 til 2013, som fremgår af den ukorrigerede tidsserie i figur II.3.  
 
Omregningen til læringsår sikrer, at skalaen for PISA-scoren ikke på-
virker resultaterne, hvilket er vigtigt, jf. diskussionen i forrige afsnit.5 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                                                                
skudt mål for kvalitet omtrent 5 år tilbage i tid. Dette gennemgås i nærmere detaljer i 
dokumentationsnotatet, som kan findes på www.dors.dk. 

5) Hvis PISA-scoren eksempelvis blev omskaleret, så gennemsnittet var 0 og standard-
afvigelsen 1, ville sammenhængen mellem læring og PISA-point ændre sig tilsvaren-
de, så 1 læringsår svarer til 0,3 point. Dermed ville det ikke ændre på resultatet målt i 
læringsår. 
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FIGUR II.3 KVALITET I GRUNDSKOLEN 

 
Stort set ingen ændring i kvaliteten i grundskolen beregnet ud fra 

PISA-scorer og fraregnet forhold udenfor grundskolen. 

 

 
 

Anm.: Kvalitet måles relativt til 10 læringsår i 1995 og er beregnet under 

antagelse af, at 30 point på PISA-skalaen svarer til et læringsår i 

1995. En kvalitetsstigning på 0,01 svarer dermed til en pct. af 10 læ-

ringsår eller 1/10 læringsår. Den ukorrigerede kvalitet er baseret på 

PISA-scoren før korrektionerne. I korrektionerne fraregnes påvirk-

ninger af PISA-scoren, som ikke hidrører grundskolens kvalitet. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata, en række kilder be-

skrevet i boks II.4 og https://nces.ed.gov/surveys/pisa/idepisa/. 
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BOKS II.3 BEREGNINGER AF KVALITETSFAKTOREN 

 
Boksen beskriver beregningerne bag kvalitetsjusteringen. For nærmere detaljer henvises til do-

kumentationsnotatet, som er tilgængeligt på www.dors.dk 

 

Det forudsættes, at følgende ukendte produktionsfunktion omdanner input af antal skoleår  gan-

ge kvalitet pr. skoleår  til PISA-scoren  i år : 

 = ( ⋅ ) 
 

Det forudsættes ydermere, at denne funktion kan inverteres, så  ⋅ = ( ), hvor (⋅) er den 

inverterede funktion af (⋅).  kan beregnes approksimativt ved at linearisere omkring et bestemt 

år, som her er valgt til at være 1995: 

 ⋅ 10 ≈ ( ) + ′( ) ⋅ ( − ). 
 = 10 er indsat, da PISA-scoren måles efter omtrent 10 års skolegang.  sættes til 1, så 1995 bliver indeksåret og ( ) = 10. Denne indeksering betyder, at  måles i 1995-

ækvivalente læringsår defineret som det antal år, det tager at opnå samme mængde læring, som 

opnås på et år i 1995. For at finde ′( ) benyttes, at en stigning på 30 point på PISA-skalaen 

svarer omtrent til den mængde læring, der opnås i løbet af et års skolegang, jf. OECD (2016, Box 

I.2.1). Med andre ord svarer hvert PISA-point til 1/30 skoleår, hvilket betyder, at ′( ) = 1/30. 

Dette indsættes i ovenstående, hvilket giver det endelige udtryk for kvalitetsfaktoren: 

 ≈ 1 + 1300 ⋅ ( − ). 
 

I princippet bør lineariseringen tage udgangspunkt i det år, hvor det er målt, at en 30 points stig-

ning i PISA-scoren svarer til ét års skolegang. Det er imidlertid ikke muligt at fastslå et bestemt år, 

da estimatet fra OECD (2016) er baseret på flere undersøgelser, som ikke er udført i samme år. 

Det giver anledning til usikkerhed, at ′ ikke fastslås i et år, men næppe af den store betydning, 

da stigningerne i PISA-scorer i de fleste lande har været begrænset, hvorfor forskellen mellem ′ i 
forskellige år formodes at være små. Det er formentlig en større kilde til usikkerhed, at estimatet af ′ ikke er beregnet specifikt for Danmark, men er en skønsmæssig vurdering baseret på undersø-

gelser fra flere forskellige lande. En anden kilde til usikkerhed er, at der er en og samme skolekva-

litet  for alle klassetrin. Med andre ord antages det, at et års ekstra skolegang giver samme 

fremgang i læring, uagtet om der er tale om et ekstra år i de små eller i de store klasser.  
 

 
Når effekter fra ændringer i forhold, der ikke er relateret til grundsko-
lens kvalitet, fraregnes, er resultatet stort set uændret. Selvom det 
viser sig, at fraregningerne ikke har den store betydning, er det prin-
cipielt vigtigt at foretage disse, før produktiviteten beregnes, da de 
ikke hidrører fra produktionen af læring i grundskolen. Fraregningen 
foregår i tre trin og er beskrevet mere detaljeret i boks II.4. 
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I første trin korrigeres der for, at der er sket ændringer i hvilke klasse-
trin, som eleverne, der deltager i PISA-testen, befinder sig på. I PISA-
testen indgår der således et bredt udsnit af 15-årige, hvoraf langt de 
fleste går i 9. klasse, nogle går i 8. klasse, og meget få går i 10.  
klasse. Andelen af elever i 8. klasse er steget over tid. Det betyder, at 
den gennemsnitlige elev har gået kortere tid i skole, hvilket alt andet 
lige trækker PISA-scoren ned. Når denne effekt fraregnes, stiger den 
målte kvalitet. 
 
I andet trin korrigeres der for, at andelen af indvandrere og efter-
kommere i grundskolen er steget. Indvandrere og efterkommere 
klarer sig i gennemsnit dårligere i PISA-testen, hvorfor en stigende 
andel alt andet lige trækker i retning af en lavere PISA-score. Når 
denne påvirkning fraregnes, stiger kvalitetsmålet yderligere. 
 
I tredje og sidste trin korrigeres der for, at forældrenes uddannelses-
niveau er steget. Forskningen peger på, at når forældrenes uddan-
nelsesniveau øges, forbedres elevernes faglige kundskaber, jf. Boks 
II.4. Derfor falder den estimerede kvalitet, når denne effekt fraregnes. 
 
Der er usikkerhed forbundet med fraregningen af ændringer i forhold, 
der ikke hænger sammen med udviklingen i grundskolens kvalitet, og 
resultaterne skal tolkes med denne usikkerhed in mente. Usikker-
heden skyldes dels, at der kan være sket ændringer i forhold af be-
tydning for PISA-scoren, som er ukendte. Eksempelvis kan der være 
ændringer i forældrenes input til elevernes læring, som ikke er be-
stemt af forældrenes uddannelse, og derfor ikke fraregnes. Dels, at 
der er en vis usikkerhed forbundet med at beregne påvirkningen af 
udefrakommende forhold, da denne beregning blandt andet bygger 
på forskning fra udlandet. 
 
Resultaterne skal også tolkes med forbehold for, at PISA-scoren, 
som beskrevet ovenfor i afsnittet om det ideelle mål, ikke nødvendig-
vis giver et fuldt ud dækkende mål for kvaliteten i skolen. Dels måler 
PISA-scorerne kun færdighederne i tre discipliner (læsning, matema-
tik og naturfag) og hvorved der ses bort fra en række andre vigtige 
læringsmål. Dels er kvalitet ikke kun læring, men også pasning og 
den rene nytteværdi af at gå i skole. Kapitlets sidste afsnit diskuterer 
mulighederne for at gøre kvalitetsmålet mere bredt ved eksempelvis 
at inddrage data fra de nationale test.  
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BOKS II.4 KORREKTION AF PISA-SCOREN 

 
I det følgende gennemgås metoden bag korrektionen af udviklingen i den gennemsnit-

lige PISA-score for påvirkninger, der ikke hidrører grundskolen. Beregningerne beskri-

ves i nærmere detaljer i et dokumentationsnotat, som kan findes på www.dors.dk. I 

dokumentationsnotatet gennemgås desuden en række andre mulige påvirkninger, 

som f.eks. ændringer i forældrenes indkomst og andelen af testdeltagere, der har gået 

i en daginstitution, og det forklares, hvorfor disse forhold ikke har givet anledning til 

korrektioner. 

 

Klassetrin 

 

Fra 2000 til 2015 steg andelen af de udvalgte elever til PISA-testen, der går i 8. klas-

se, fra 5 pct. til 16 pct. dvs. en stigning på 11 pct.point. Dette afspejler et fald i ande-

len af elever i 9. klasse, jf. https://nces.ed.gov/surveys/pisa/idepisa/. Færre gennem-

førte skoleår betyder mindre læring og dermed en lavere PISA-score. Denne effekt 

bør fraregnes, da den ikke afspejler ændret kvalitet. Fraregningen bygger på en anta-

gelse om, at ét års skolegang svarer til 30 PISA-point. 

 

Forældrenes uddannelse 

 

Fra 2000 til 2015 steg uddannelseslængden for 15-åriges fædre og mødre med hen-

holdsvis 0,6 år og 1,1 år. Disse stigninger beregnes ved brug af registerdata og omfat-

ter kun elever af dansk herkomst – indvandrere og efterkommere er bortsorteret, idet 

påvirkningen af ændringer i andelen af disse fraregnes separat.  

 

Påvirkningen af PISA-scorerne, som skyldes stigningerne i forældres uddannelses-

længde, fraregnes på baggrund af tre studier, som identificerer en kausal effekt af 

forældres uddannelsesniveau på børns testscorer: Lundborg mfl. (2014) finder på 

svenske data, at et års øget skolegang for mødrene øger testscorerne for børn med 

0,1 standard afvigelser, mens der ingen effekt er af fædrenes skolegang. Dickson mfl. 

(2016) finder på engelske data, at et års øget skolegang for en af forældrene, øger 

børnenes målte kognitive egenskaber med 0,35 standardafgivelser. Carneiro mfl. 

(2013) finder på amerikanske data, at mødres uddannelse ikke påvirker hvide børns 

kognitive egenskaber i 16-års alderen. I fraregningen anvendes resultaterne fra Lund-

borg mfl. (2014), idet effekterne af mødres uddannelse ligger imellem estimaterne fra 

de to andre studier, og idet Sveriges samfundsstruktur på mange stræk er tættere på 

Danmarks end USA's og Englands. Dermed sættes effekten af fædres uddannelse til 

nul, hvilket er i overensstemmelse med konklusionen om, at fædres uddannelse typisk 

er mindre vigtig for børns andre uddannelsesmæssige resultater (uddannelseslæng-

de, gennemførsel mv.), jf. Amin mfl. (2015). 
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BOKS II.4 KORREKTION AF PISA-SCOREN, FORTSAT 

 
Effekten på 0,1 standardafvigelser af ét års stigning i mødres uddannelseslængde omregnes til 

ca. 8,6 point på PISA-skalaen. Omregningen bygger på en antagelse om, at én standardafvigelse 

på PISA-skalaen svarer til én standardafvigelse på de skalaer, som anvendes i de tre føromtalte 

studier af effekten af forældres uddannelse, jf. Caselli (2005)). Ifølge OECD (2016, Table I.4.3. og 

I.5.3) var standardafvigelsen for de danske PISA-scorer henholdsvis 87 point for læsning, 81 point 

for matematik og 90 point for naturvidenskab. Dermed svarer 0,1 standardafvigelser i gennemsnit 

til 8,6 point på PISA-skalaen. Effekten af en stigning i mødrenes uddannelseslængde på 1,1 år 

har altså givet anledning til en stigning på godt 9 PISA-point. Da fraregningen er forbundet med en 

vis usikkerhed, er det udført en følsomhedsanalyse, hvor der ikke korrigeres for ændringer i foræl-

dres uddannelse, mens alle andre beregningsforudsætninger er uændrede. Dette giver anledning 

til en produktivitetsudvikling, der ligger 4 pct.point over det centrale skøn. Set over analysens 18-

årige periode er dette en mindre, men ikke ubetydelig forskel. 

 

Herkomst 

 

Indvandrere og efterkommere har typisk noget lavere PISA-scorer end elever af dansk herkomst, 

jf. https://nces.ed.gov/surveys/pisa/. Det kan f.eks. skyldes dårligere opvækstmæssige vilkår, 

sprog- og kulturbarrierer, eller – i nogle indvandreres tilfælde – at de i en del af deres skoletid har 

gået i skole i et andet land. Da disse forhold ikke er relateret til den danske grundskole, fraregnes 

det fald i PISA-scoren, som kan tilskrives en større andel af indvandrere og efterkommere.  

 

Først opdeles indvandrere og efterkommere i fire grupper: Indvandret, begge forældre indvandre-

de, far indvandret og mor indvandret. Dernæst beregnes for hver gruppe forskellen i PISA-scoren 

relativt til etniske danskere i 2015 og denne ganges på ændringen i andelen af elever for at få ef-

fekten på den samlede PISA-score. Eksempelvis er den gennemsnitlige PISA-score for indvandre-

re 63 point lavere end for danskere, og andelen af indvandrere er steget med 6 pct. point. Dette 

har trukket i retning af et fald på 63 ∙ 0,06 = 3,8 point, hvilket fraregnes. Når effekten fra alle fire 

grupper indregnes, korrigeres PISA-scoren op. 

 

Ved korrektionen for herkomst anvendes forskellene i PISA-scoren i 2015. PISA-forskellene har 

imidlertid ændret sig over tid. Når forskellene i 2015 anvendes, svarer det til at antage, at samtlige 

ændringer i PISA-forskellen kan tilskrives grundskolen, og derfor ikke bør fraregnes. Det er ikke 

sikkert, at denne antagelse er opfyldt, da opvækstvilkår mv. kan have ændret sig indenfor de en-

kelte indvandringsgrupper, hvilket kan have påvirket PISA-forskellen. I en følsomhedsanalyse an-

tages derfor det andet ekstrem: at samtlige ændringer i forskellen i PISA-scoren skyldes forhold 

udenfor grundskolen. Dette svarer til helt at holde indvandrere uden for beregningen af ændringer 

i skolekvaliteten. Følsomhedsanalysen finder frem til en produktivitetsudvikling, der ligger 1 pct. 

point under det centrale skøn – med andre ord er resultaterne stort set uændrede. 
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Kritikere har påpeget, at PISA lider af en række metodiske problemer, 

som betyder, at PISA-scorerne ikke er sammenlignelige over tid, jf. 

Boks II.5. Samlet set vurderes det, at kritikken ikke invaliderer PISA-

scoren som et mål for udviklingen i den opnåede mængde læring, om 

end der selvfølgelig skal tages forbehold for, at måling af elevers fag-

lige færdigheder er forbundet med usikkerhed. 

 

Et kritikpunkt går på, at ændringer i PISA-scoren i USA ikke følger 

ændringer i andre testscorer, hvilket sår tvivl om scorernes egnethed 

til at måle udviklingen i den opnåede mængde læring pr. elev. Dette er 

et opmærksomhedspunkt, som kalder på forsigtighed i fortolkningen. 

På tværs af lande er der imidlertid en positiv sammenhæng mellem 

ændringer i PISA-scoren og ændringer i andre testscorer, hvilket tyder 

på, at scorerne på trods af metodeforskelle og målevanskeligheder 

opfanger nogle grundlæggende tendenser i udviklingen i opnået læring.  

 

Et andet kritikpunkt går på, at konteksten for spørgsmålene ændres 

over tid, hvilket kan påvirke testresultaterne. Eksempelvis kan nye 

teknologier betyde, at det samme spørgsmål får en ny betydning og 

bliver vanskeligere at besvare korrekt. Det vil trække i retning af lavere 

testscorer. PISA-konsortiet imødekommer denne kritik ved en række 

metodemæssige foranstaltninger, men det kan ikke udelukkes, at 

ændringer i kontekst kan påvirke udviklingen i testscorerne.  
 

Kritik af PISA 

Sammenhæng med 

udviklingen i andre 

testscorer 

Ændringer i 

konteksten for 

spørgsmålene  
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BOKS II.5 KRITIK AF PISA 

 
Carnoy og Rothstein (2013) kritiserer PISA-scorernes sammenlignelighed over tid med udgangs-

punkt i amerikanske elevers PISA-deltagelse, men nogle af konklusionerne kan være relevante for 

Danmark.  

 

For det første pointerer forfatterne, at ændringer i PISA-scorer i USA ikke nødvendigvis afspejler 

ændringer i skolekvalitet, men også kan afspejle ændrede sociale forhold. Denne kritik adresseres 

i nærværende analyse ved at justere for ændringer i baggrundsforhold, der kan påvirke PISA-

scorerne.  

 

For det andet pointerer de, at udviklingen i PISA-scoren i USA ikke følger udviklingen i to andre 

testscorer (NAEP og TIMSS), hvilket selvfølgelig sår tvivl om PISA-scoren og de andre testscorers 

validitet, hvad angår ændringer over tid.a) Når man ser på sammenhængen mellem testscorer på 

tværs af lande, er der imidlertid en positiv og statistisk signifikant sammenhæng, hvilket er i over-

ensstemmelse med ideen om, at testscorerne ikke er ren støj, men afspejler elevernes faglige 

færdigheder. Klieme (2016) finder således, at der på tværs af lande er en meget stærk sammen-

hæng mellem PISA-scorer og TIMSS-scorer. Sammenhængen mellem ændringer i PISA-scorer 

og ændringer i TIMSS-scorer på tværs af lande er knap så stærk, men en simpel OLS-regression 

viser, at sammenhængen er statistisk signifikant. Når sammenhængen i ændringer er svagest, 

kan det skyldes, at skolekvaliteten kun ændrer sig langsomt, hvorved målefejl kommer til at fylde 

relativt meget (signal-støj ratioen bliver lav). Det er i overensstemmelse med konklusionen om, at 

der ikke er sket markante ændringer i skolekvaliteten i Danmark igennem de seneste 25 år. 

 

Goldstein (2017) kritiserer en række metodiske forhold ved PISA-scorerne. Kernen i kritikken er, 

at konteksten for spørgsmålene betyder meget for svarene. Dels kan den samfundsmæssige kon-

tekst ændre sig som følge af nye teknologier, hvilket kan betyde, at det samme testspørgsmål har 

en anden betydning i dag end for 20 år siden. Dels kan der ske ændringer i en række konkrete 

forhold relateret til testen (rækkefølgen af spørgsmål, testhæftets udformning, nye spørgsmål i te-

sten mv.), som kan betyde, at det samme spørgsmål bliver vanskeligere eller lettere at besvare. 

PISA-konsortiet forsøger at imødekomme denne kritik gennem en række metodiske og regnetek-

niske foranstaltninger, men det er vanskeligt helt at udelukke, at en ændret kontekst kan give en 

bias i udviklingen i testscorerne. 

 

a) TIMSS (Trends in mathematics and science study) er en international undersøgelse, som minder om PISA, 

men kun tester eleverne i fagene matematik og naturvidenskab. NAEP (National Assessment of Educational 

Progress) er en amerikansk undersøgelse, som følger elevers kundskaber i forskellige delstater over tid. 
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ANTAL ELEVER 

Antallet af elever i grundskolen steg med 15 pct. fra 1995 til 2013, jf. 
figur II.4. Stigningen er størst fra 1995 til midten af 00’erne, derefter 
er elevtallet faldet en anelse. Denne udvikling er primært drevet af 
demografiske forhold – antallet af børn i skolealderen steg i starten af 
perioden og har derefter ligget nogenlunde konstant. 
 
Da kvaliteten er nogenlunde uændret, jf. forrige afsnit, kan stigningen 
i elevtallet direkte oversættes til en stigning i produktionen på omtrent 
15 pct. Denne produktionsstigning skal holdes op mod udviklingen i 
input af timer og råvarer for at få et mål for produktivitetsudviklingen. 
 
Antal elever pr. timeinput er steget med knap 5 pct.point fra 1995 til 
2013. Stigningen er dog på ingen måde et udtryk for en klar trend. 
Udviklingen er snarere præget af små fluktuationer omkring 1995-
niveauet. Niveauet er nogenlunde konstant i den sidste halvdel af 
1990’erne, hvor elevtallet steg. Med andre ord er det stigende elevtal 
blevet opvejet af større timeinput. I 1970 var antallet af elever pr. 
timeinput 36 pct. over 1995-niveauet. Med andre ord er den ikkekvali-
tetsjusterede produktion pr. timeinput faldet noget fra 1970 til 1995. 
Da der ikke findes et passende kvalitetsmål længere tilbage i tid, er 
det desværre ikke muligt at opstille et kvalitetsjusteret mål for produk-
tivitetsudviklingen i grundskolen før 1995. 
  

15 pct. flere elever 

fra 1995 til 2013 ... 

… giver 15 pct. øget 

produktion, da 

kvaliteten er 

uændret  

Stort set konstant 

elevtal pr. timeinput 

fra 1995 til 2013 
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FIGUR II.4 ANTAL ELEVER I GRUNDSKOLEN 

 
Antallet af elever i grundskolen er steget siden 1995.  

 

 
 

Anm.: I 2008 skifter kilden fra UNI/C til Statistikbanken, hvilket giver anled-

ning til et hop i elevtallet på godt 2 pct. Dette hop er repareret i figu-

ren ved brug af et overlap i tidsserierne i 2007 og 2008. Andre data-

brud kan forekomme, da tidsserien er tilvirket på baggrund af for-

skellige kilder. 

Kilde: Elevtallet er fra Undervisningsministeriet (1997, 2005, 2008, 2010) 

og Statistikbanken. Timeinput er fra Nationalregnskabet. 
 

RESULTATER: VÆRDITILVÆKST OG PRODUKTIVITET 

Det centrale skøn for den kvalitetsjusterede værditilvækst er steget 
med omtrent 6 pct. fra 1995 til 2013, jf. figur II.5. Stigningen afspejler 
en øget produktion, som kun til dels opvejes af et øget forbrug af 
materialer og tjenester i produktionen. 
 
Figuren viser også resultatet af to alternative beregninger, som  
illustrerer noget af den usikkerhed, der er forbundet med fraregningen 
af ændringer i påvirkninger uden for grundskolen. De alternative 
beregninger giver ikke et skøn over den samlede usikkerhed ved 
beregningen, da beregningerne eksempelvis ikke belyser usikkerhe-
den ved antagelsen om, at PISA-scorer er et dækkende mål for kvali-
teten i grundskolen.  
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I den første beregning anvendes en alternativ metode til fraregning af 
ændringer i andelen af indvandrere og efterkommere: I beregningen 
antages det, at reduktionen af PISA-forskellen mellem elever af 
dansk herkomst og elever af anden etnisk herkomst udelukkende 
tilskrives forhold uden for grundskolen. Det giver en smule lavere 
kvalitetsvækst, end når reduktionen tilskrives kvalitetsstigninger i 
grundskolen, hvilket er tilfældet i det centrale skøn. I den anden alter-
native beregning droppes fraregningen af konsekvenserne af længe-
re forældreuddannelse. I det centrale skøn antages det, at længere 
forældreuddannelse har øget børnenes PISA-scorer. Når denne 
effekt fraregnes, reduceres stigningen i værditilvæksten. I den alter-
native beregning, hvor effekten af længere forældreuddannelse ikke 
fraregnes, er stigningen i BVT fra 1995 til 2013 omtrent 4 pct.point 
større end det centrale skøn. De alternative beregninger er beskrevet 
mere detaljeret i boks II.4. 
 

SAMMENLIGNING MED NATIONALREGNSKABET 

 
Ifølge nationalregnskabet faldt grundskolens værdiskabelse (BVT) i 

faste priser med 1,5 pct. fra 2008 til 2013. Til sammenligning er fal-

det i kvalitetsjusteret værdiskabelse beregnet til 4,5 pct. fra 2008 til 

2013 i nærværende analyse. Denne forskel skal tolkes med var-

somhed, da der er usikkerhed forbundet med opgørelsen af begge 

tidsserier, især hvad angår udviklingen over kortere årrækker. 
 

 
 

… giver i store træk 

samme resultatet 
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FIGUR II.5 KVALITETSJUSTERET VÆRDITILVÆKST 

 
Den kvalitetsjusterede værditilvækst er steget fra 1995 til 2013. 

 

 
 

 

Anm.: Værditilvæksten i faste priser i grundskolen beregnes som beskrevet 

i boks II.2, boks II.3 og boks II.4. I beregningerne anvendes PISA-

scorer som et mål for den opnåede mængde læring pr. elev. I det 

centrale skøn korrigeres PISA-scoren for påvirkninger, som stam-

mer fra ændringer i klassetrinsfordeling, herkomstsammensætning 

og forældrenes uddannelseslængde blandt de testede elever. I det 

første alternative skøn anvendes en alternativ korrektion for ændrin-

ger i herkomst. I det andet alternative skøn udelades korrektionen 

for ændringer i forældrenes uddannelseslængde. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata, Undervisningsmini-

steriet (1997, 2005, 2008, 2010), Statistikbanken og 

https://nces.ed.gov/surveys/pisa/idepisa/. 
 

 
Det centrale skøn for timeproduktiviteten er faldet med 4 pct.point fra 
1995 til 2013, hvilket, set i lyset af at der er tale om en 18-årig perio-
de og givet usikkerheden på beregningerne, stort set svarer til uæn-
dret produktivitet, jf. figur II.6. Stilstanden kan tilskrives, at stigningen i 
bruttoværditilvæksten er blevet opvejet af et højere timeinput. I den 
alternative beregning, hvor betydningen af længere forældreuddan-
nelse ikke fraregnes, har timeproduktivitetsvæksten været nul, hvilket 
understøtter konklusionen om, at timeproduktiviteten har været stort 
set uændret. 
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FIGUR II.6 KVALITETSJUSTERET PRODUKTIVITET 

 
Den kvalitetsjusterede produktivitet har stort set ikke ændret sig fra 

1995 til 2013. 

 

 
 

Anm.: Værditilvæksten i faste priser i grundskolen, der beregnes som be-

skrevet i boks II.2, boks II.3 og boks II.4, er sat i forhold til timeinput-

tet fra nationalregnskabet. I beregningerne anvendes PISA-scorer 

som et mål for den opnåede mængde læring pr. elev. I det centrale 

skøn korrigeres PISA-scoren for påvirkninger, som stammer fra æn-

dringer i klassetrinsfordelingen, herkomstsammensætningen og 

forældrenes uddannelseslængde blandt de testede elever.. I det før-

ste alternative skøn anvendes en alternativ korrektion for ændringer 

i herkomst. I det andet alternative skøn udelades korrektionen for 

ændringer i forældrenes uddannelseslængde. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata, Undervisningsmini-

steriet (1997, 2005, 2008, 2010), Statistikbanken og 

https://nces.ed.gov/surveys/pisa/idepisa/. 
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II.4 KONKLUSION OG DISKUSSION  

En af de store udfordringer forbundet med måling af produktivitet er, 
at den målte produktion ikke blot bør afspejle ændringer i mængden 
af varer eller tjenester, men også kvaliteten af disse. Kvaliteten kan 
have stor betydning for brugsværdien, men er typisk svær at måle. 
Derfor pågår blandt andet i Danmarks Statistik et vigtigt arbejde for at 
kvalitetsjustere produktivitetsmål for den offentlige såvel som den 
private del af økonomien. 
 
Kapitlet bidrager til dette arbejde ved at opstille et nyt mål for udvik-
lingen i produktiviteten i grundskolen. Grundskolen er en vigtig del af 
den offentlige sektor, da dens rolle er at producere uddannelse, som 
er en af de vigtigste kilder til velstand. Derfor er det vigtigt at overvå-
ge produktiviteten i grundskolen, blandt andet for at afgøre, om re-
former, pædagogiske nyskabelser, organisatoriske ændringer og 
andre tiltag har resulteret i mere læring for pengene. 
 
I kapitlet justeres for kvalitet ved at anvende udviklingen i PISA-
scorer. PISA-scorerne afspejler udviklingen i elevernes faglige kund-
skaber. For at isolere den mængde af læring, som skabes i grund-
skolen, fraregnes effekter, som ikke hidrører grundskolens kvalitet – 
eksempelvis effekter fra stigninger i forældrenes uddannelsesniveau 
og fra stigninger i andelen af elever med indvandrerbaggrund. 
 
Resultatet er, at produktiviteten i grundskolen er stort set uændret fra 
1995 til 2013, når det nye produktivitetsmål lægges til grund. Den 
kvalitetsjusterede produktion er steget lidt, men dette er blevet opve-
jet af stigninger i timeinput og forbrug i produktionen. 
 
Stilstanden i produktiviteten skal ses i lyset af, at det ikke nødvendig-
vis er muligt at skabe vedvarende effektiviseringer indenfor uddan-
nelsessektoren over en længere årrække. Produktionen af læring 
foregår primært ved videreformidling af viden fra en person (læreren) 
til en anden (eleven). Denne videreformidling kan effektiviseres ved 
brug af nye pædagogiske metoder, men det er muligt, at der er en 
kognitiv grænse for, hvor effektiv læring kan være, hvilket vil begræn-
se mulighederne for vedvarende fremskridt. Der kan ligge et fremti-
digt effektivitetspotentiale i IT-baseret læring, hvor lærere helt eller 
delvist erstattes af computere. Indtil videre peger forskningen dog på, 
at der er begrænset effekt på indlæring af at øge investeringerne i 
computere, jf. Bulman og Fairlie (2016) og Burgess (2016).   
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Det forslåede produktivitetsmål illustrerer, hvordan kvalitet kan ind-
drages i måling af produktivitet. Målet er langt fra perfekt og skal 
snarere opfattes som et første skridt i retning af et bedre produktivi-
tetsmål for grundskolen. Der er flere muligheder for forbedringer, som 
kan give et mere præcist billede af kvaliteten i grundskolen. 
 
De nationale test er potentielt en vigtig kilde til kvalitetsjusteringer. 
Fordelene er, at de kan udnyttes til at få et bredere og mere præcist 
mål for kvalitet end PISA-scorerne, da der både testes i flere fag og 
på flere klassetrin, og der indgår flere elever end i PISA-testene. 
Ulempen er, at det kun er muligt at sammenligne testresultaterne 
over tid siden skoleåret 2009/10, og at der yderligere er et databrud i 
2014, som betyder, at resultater før og efter dette år ikke kan sam-
menlignes.6 
 
På landets folkeskoler måles elevernes trivsel årligt ved hjælp af en 
spørgeskemaundersøgelse. Svarene herfra kunne anvendes til at 
kvantificere forbrugselementet i skolegangen. Et grundlæggende 
metodisk problem ved at indregne trivselsmålinger i kvalitetsjusterin-
gen er dog, at der er tale om subjektive vurderinger, som kan ændre 
sig, hvis elevernes præferencer ændrer sig. Hvis trivslen f.eks. falder, 
er det svært at afgøre, om det skyldes dårligere forhold i skolen, eller 
at elevernes lyst til at sidde på skolebænken er mindsket. 
 
Der kan være et ønske om et bredere mål for kvalitet, som også 
inkluderer udvikling af eksempelvis demokratiforståelse, dannelse, 
åndsfrihed, kreativitet og kendskab til dansk kultur. I givet fald er det 
en mulighed at måle på disse forhold som en del af de nationale test 
eller i andet regi, således at det bliver muligt at afdække, om formåle-
ne er opfyldt. 
 
 
 
 
 

                                                           
6) Bruddet skyldes at opgavebanken, der ligger til grund for testene, blev opdateret i 

2014, jf. Styrelsen for IT og Læring (2016). 
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